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ESPIGOLANT A LA TAULA DE LA FARGA

Salvador Sunyer, reb un 
altre guardó per la seva 
tasca a favor del català

Sunyer es defineix com un 
«manobre de la llengua» en rebre 

una menció del premi Aramon
Els guardons es van entregar dijous

G IS E L A  SA IS  
■  Barcelona.— L’ex-alcalde de 
Salt, ex-senador i ex-diputat Sal
vador Sunyer va rebre dijous a 
Barcelona una menció del premi 
Ramón Aramon i Serra que ator
ga anualment Llengua Nacional 
a persones o entitats que s’hagin 
destacat per la seva feina a favor 
del català.

Quan li va ser lliurat el guardó, 
Sunyer es va definir a si mateix. 
com un «modest manobre de la 
llengua». L’ex-alcalde de Salt, que 
en el decurs de la nit va celebrar 
el seu 71è aniversari, es va ma
nifestar molt il·lusionat pel premi. 
«El recullo com a representant 
de tots els professors que han 
escampat la llengua catalana pel 
nostre país», va afegir Sunyer, 
que, a més, es va dirigir al bisbe 
Deig per demanar-li la creació 
de la conferència episcopal ca
talana. Per acabar la seva inter
venció, el guardonat va dir que 
el poblé «está dessensibilitzat i 
viu lingüísticament tranquil», cir

cumstància que  ̂ ell li produeix 
ensopiment, segons va explicar.

Llengua Nacional va lliurar els 
guardons en el decurs d’un sopar 
a l’hotel Ritz de Barcelona al qual 
van assistir 300 persones. El premi 
Ramón Aramon i Serra a la fi
delitat lingüística, el van concedir 
a Antoni Deig, bisbe de Solsona, 
per la seva defensa de la identitat 
catalana i la seva tasca envigo- 
ridora de la consciència lingüís
tica.

Les altres mencions van ser per 
a la cantant Núria Feliu, l’apa
rellador Miquel Fullana, el can
tant Lluís Gavaldà, el president 
de la Bressola de la Catalunya 
Nord, Joan Pere le Bihan; l’ad
vocat Antoni Pelegrí i la il·lus
tradora Carme Solé.

La directora de Llengua Na
cional, Maria' Lluïsa Pazos, va cri
ticar la manca de subvenció del 
premi i «els mitjans de comu
nicació diguem-ne nacionals que 
es dediquen a desnacionalizar», 
en referència al dian Avui.

EL PUNT / Diumenge, 5 de febrer de 1995

En aquest primer número de 1995 ens 
ésobligatferuna referència a una persona que 
l'any passat ens va deixar i que ens 
acompanyarà amb el seu record com a membre 
de La Farga. Es tracta de l'Emili Crous.

Va estar vinculat a aquesta revista 
molt temps com a president del Casal de 
Jubilats, i tot i que actualment no exercia 
aquest càrrec ha format part de les entitats que 
donen vida al nostre poble. És per això que ara 
que iniciem un nou any cal retre un petit 
homenatge a un bon saltenc i fargaire.

(Fotografia: Josep M. Oliveras)

Tels. 23 2 02 0 -2 3  1415 

0 P£(,
m h

ALFONS ¡ MONTSE
us esperan a 

Cl. Major. 260 - SALT

LA FARGA
col·labora i anuncia’t



LA FARGA
REVISTA DE SALT

ANY XVI/NÚM. 153 
GENER/FEBRER 1995

PORTADA:
Places de Salt.
Fotografia: Manel Calvo

LA FARGA/Revista de Salt 
EDITA/Casal de Jubilats de Salt 
DIRECCIÓ/Josep Cristòfol i Darné 
COORDINACIÓ/Ma. Helena Romagós 
CONSELL DE REDACCIÓ/foTep Cristòfol i 
Darné, Guillem Terribas i Roca, Lluís Mateu i 

-sRiera, Joan Boada i Reig, Jaume Bosch i Termes, 
Martí Fita i Casals, Miquel-Àngel Ferrés i Fluvià, 
Agapit Alonso i Pont, Sebastià Parra i Ñuño, 
Xavier Alberch i Fugueras, Salvador Sunyer i 
Aimerich, Ma. Àngels Mir i Casas , Xavier 
Margenat, Iolanda Pineda i Bailó i Gerard Carreras 
i Comas
COL·LABORACIÓ HABITUAL/Antoni Brugués, 
COMPAGINACIÓ/Xarli Terribas i Roca 
CORRECCIÓ I ESTIL/Toni Ruscalleda 
FOTOGRAFIA/Manel Calvo i Martí Artalejo. 
DISTRIBUCIÓ/Pitu Geli 
ADMINISTRACIÓ/Joan Boada i Reig 
TIRADA/1.400 exemplars 
REDACCIÓ/Passeig Verdaguer, 1 
Tels. 23 04 98 - 23 85 78 
IMPRESSIÓ/Impremta Pagès, S.A.
Tel. 42 01 07 - Anglès (Girona)
DIPÒSIT LEGAL/GI-356/79 
SUBSCRIPCIÓ ANUAL/1.500 Ptes.

EDITORIAL

La pau no serà possible

Mentre que h¡ hagi humans que treballin per fer la guerra no 
serà possible viure en pau. Sempre en algun lloc hi haurà algú que 
manarà els treballadors de la guerra i els ordenarà anar a matar.

Txetxènia ens ho ha recordat aquest Nadal. La seva 
independència els ha portat a la mort.

Han plantat arbres de nadal sobre la sang glaçada dels seus 
enemics morts, disposats a celebrar el cap d'any amb la satisfacció 
del treball ben fet. Per la unitat de la pàtria, els homes jove so vells, 
els infants i les mares seran enemics mentre no siguin morts.

Ens hem acostumat tant a la guerra per televisió, des del sofà 
de casa, com una pel·lícula més, com un accident que no es pot 
evitar! Els morts de la guerra són xifres i formen part de les 
estadístiques fredes, que no ens fan caure la cara de vergonya quan 
les sentim.

Els homes de la gurra i els qui manen anar a matar no són 
accidents naturals, són humans que maten, segurs que la seva és 
l'única veritat i que cal eliminar qui no la comparteixi.

Els infants que no seran homes perquè han mort sota les 
bombes dels qui es diuen civilitzats, i no són més que bèsties 
humanes, ens acusen de permetre que, amb la nostra passivitat, tots 
els països del món es preparin per matar els seus enemics. Amb les 
armes més sofisticades i amb la barbàrie més primitiva, els homes de 
la guerra poden destruir i matar, i no ens cau la cara de vergonya.

***

LA FARGA NO SE SOLIDARITZA NECES
SÀRIAMENT AMB LES OPINIONS EXPRES
SADES AM B ELS SEUS ARTICLES SIG N ATS 
I QUE PUBLIQUEM ÍNTEGRAMENT RES
PECTANT L'OPINIÓ DEL SEU AUTOR.

LA FARGA AUTORITZA LA REPRO
DUCCIÓ DELS ARTICLES, SEMPRE I 
QUAN S'INDIQUI CLARAMENT LASEVA 
PROCEDÈNCIA.

PREMI TRES DE MARÇ DE 1989
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SALT I EL MON
Moderador:

Ponent:

Convidats:

Lloc:
Dia:
Hora:

Sr. Miquel Berga

Vice-degà de la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra 

Sr. Francesc Carbonell
Pedagog de la Fundació SER G I i soci fundador del GRAMC.

-Excm. Sr. Carles Gasòliba 

Secretari General del Patronat Català Pro-Europa.

Diputat al Parlament Europeu.

-Sr. Carles Navales
Cap de Gabinet del Governador Civil de Girona.

-Sr. Kassim  Nje
President de l’Associació d ’Africans de Girona 

-Sra. Maria del Luján Viera Aquino 

Membre de l’equip de Càritas 

Casa de Cultura ‘Les Bernardes" de Salt.

22 de desembre '94.
8 del vespre.

Organitza: Ajuntament de
SALT

Col·labora:
Candi 
Comarcal dd Grate

Aquest mes de gener, l'Aula 
d'Humanitats prepara al Centre 
Cultural "La Mercè" un curs dirigit 
per Jaume Casals, Director de 
l'Institut d 'Hum anitats de 
Barcelona, sobre LA FILOSOFIA 
ÉS EL PROBLEMA. Les dues ses
sions previstes per aquest mes són:

1.- LA FILOSOFIA ÉS L'ES
CRIPTURA, a càrrec de Miquel 
Morey, Catedràtic de filosofia de 
la Universitat de Barcelona, el dia 
19 de gener.

2.- LA FILOSOFIA ÉS O N 
TOLOGIA, a càrrec de Víctor

Gómez Pin, Catedràtic de filosofia 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el dia 26 de gener.

El dia 22 de desembre de l'any 
passat va tenir lloc la conferència 
"Salt i el Món", que va comptar 
amb lacol.laborado del Sr. Miquel

auto -sport

TOTES LES 
MARQUES 

4 X 4

SERVEI: SPO RT  GARATGE, S.A.
Passeig Marquès de Camps, 1-3 - Tel. i Fax 23 78 83 - SALT



LOCAL

Berga,; ex-professor de l'lnstitut 
Salvador Espriu ¡ en l'actualitat 
vice-degà de la Facultat 
d'Humanitats de la Universitat 
Pompeu Fabra, que va actuar com 
a moderador. A més a més van 
intervenir-hi personatges com 
Francesc Carbonell, Pedagog de 
la Fundació SERGI, el Sr. Carles 
Gasòliba, Secretari General del 
Patronat Català Pro-Europa i 
Diputat al Parlament Europeu, el

Sr. Kassim Nje, President de 
l'Associació d'Africans de Girona, 
entre d'altres. L'acte va tenir lloc a 
la Casa de Cultura "Les Bernardes" 
de Salt.

Aquest Nadal que acabem de 
passar, el GESC va organitzar un 
Casal de Nadal amb la participació 
de molta mainada.

El dia més important va ser el 
de la Gescada, que celebrava la

seva tercera edició. En aquesta 
diada van participar una vui
tantena de nens i nenes entre 6 i 
14 anys.

Després d'una gimcana es va 
fer un fi de festa amb una xo
colatada i amb l'animació dels 
Grallers de Bescanó, on també hi 
van poder participar els pares de 
les nenes i nens.

RECULL

- Els passats dies de les festes de Nadal, fins 
al 8 de gener, s'organitzà la 4a MOSTRA DE 
PESSEBRES DE SALT al Museu dels Recursos 
Hidràulics.

* Enguany se celebra el 6è Torneig d'Any 
Nou 1995 de Bàsquet Femení organitzat pel 
GEiEG secció de bàsquet. El torneig va tenir lloc 
els dies 2, 3 i 4 de gener.

- L'Ajuntament de Salt prepara per aquest
començament d'any, dins de les activitats de 
"NADAL A DOJO" el JUGAPOP, per edats 
compreses entre els 4 i 13 anys. Les activitats del 
JUGAPO P es duran a terme a la pista polisportiva 
els dies 2, 3 i 4 de gener de 2/4 d'11 a la 1. 
L'entrada és gratuïta i es faran: jocs de bitlles, 
circuits, curses, tallers de tint de fils de colors, 
fanals de reis....

- L'any també començà amb esport pels 
joves afeccionats al futbol. Aquest mes degener, 
els dies 2 i 3, se celebrà el II TORNEIG DE 
NADAL DE FUTBOL SALA ESCOLAR, per a nois 
i noies nascuts entre 1981 i 1984. L'esdeveniment 
tingué lloc al Pavelló Municipal d'Esports, al 
matí de 2/4 d'11 a la 1, i a la tarda de 2/4 de 4 
a les 6.

JORNADA D'ESPORTS DIFERENTS IN- 
DOOR, per a nois i noies de 4 a 1 3 anys, el 4 de 
gener al Pavelló Municipal d'Esports, de 2/4 
d'11 a la 1 del migdia, i de 2/4 de 4 a les 6 de 
la tarda.

Es feran activitats com: 
concurs de mats, 
indiaka, 

aeròbic,
descens amb cordes....

Sport Garatge, s.a.
JO SEP  C ASALS

* Reparacions pas Marquès de Camps, 5
* Engrassaments Te|. 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

CENTRE RECANVIS MOTO

VENDA RECANVIS 
TALLER REPARACIÓ

IMPORTADOR PER A ESPANYA

pEartete  ̂

Ramon i Cajal, 8 - Telèfon 24 00 61 - SALT LA 
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FINESTRA OBERTA

Inscripcions a l’Església Parroquial de Sant Cugat. 
Un antic dipòsit de detinguts

El mes de novembre de 1993 
vàrem ser informats per l’Arquitecte 
Municipal i el rector de la Parroquia, 
que en el decurs dels trebal Is previsa 
la rehabilitació de la casa del 
campaner, s'havien descobert en una 
paret de l'estança del pis superior de 
la sagristia, unes inscripcions que 
semblaven antigues (1).

Aquesta estança dóna directament 
a l'exterior de la plaça de la Vila a 
través d'un balcó i una finestra amb 
reixes i es recolza directament sobre 
l'absisde l'església (veure planta).

L'espai es troba parcialment 
revestit d'antic amb un enguixat que 
va permetre, bé per incisió, bé amb 
llapis, escriure-hi un seguit 
d'expressionsque, pel que hem pogut 
comprovar, es limiten a l'angle NE de 
la peça.

En aquest angle, més 
modernament s'hi va realitzar una 
obra, consistent en la col·locació d'un 
dipòsitd'aigua que va malmetre bona 
part de les inscripcions, cosa que n'ha 
dificultat, quan no impedit, la seva 
interpretació.

LES INSCRIPCIONS (veure alçat)
La documentació ha consistit en 

la transcripció, quan ha estat possi
ble, i un registre sistemàtic amb 
fotografies, així com, en col·laboració 
amb els Serveis Tècnics Municipals, 
aixecar planta de l'estança i alçat del 
parament on es troben els escrits. 
Finalment, per a les inscripcions 
gravadessobreelguix, se n'ha intentat 
extreure calcs, malgrat que la rugositat 
de la paret no n'ha permès extreure 
dades significatives. El temps i, 
sobretot, aquesta addició del dipòsit 
de què parlàvem, n'han esborrat parts 
significatives.

Hem pogut determinar fins a un 
total de 15 inscripcions, 12 fetes amb 
llapis i 3 gravades amb algun objecte 
punxegut sobre el guix.

DETALL DE LES INSCRIPCIONS:
1.- "el Cabo... somaten de su pueblo 
es un asesino y un criminal quiere
fusilara los hombres sin.....ni piedad
de padres ni de madres pero ay el día 
que se descuide un poco que la 
venganza nunca volverá se despide
su................................................
........................"(traç de signatura).
(Foto núm. 1)

2.- "Francisco"
3.- Dibuix de la cara d'un personatge, 
amb barret d'ala, a sota, escrit "se 
busca".
4.- "Francisco Riera".
5.- "Lluys Mu/ (signe) perso/”
6.- "Fransi/ detenido por/"
7.- (gravat)
"Dia 11 de febre/
Por mi triste ceguedad 
tanto deplorable e indigna/
(Sres) padres
He echo esto para record/ 
dia el estado en que me.... Des/ 
con una pena grandiosa 
que es mi patria querida 

A L /
Anaqui".

8.- "L. Mirallas 
Gacha detenido/
el dia 25 de abril de 1896" 
(foto núm. 2)
9.- (il·legible)

10.- (gravat)
11.- Il·legible
12.- Il·legible
13.- (gravat) "Pedro Llago"
14.-(suma) 6 10

40
30
10
X

15.- (porta)
"Francisco Riera Forner R..

CONCLUSIONS:
En primer Iloe cal dir que, 

excepte dues, la majoria d'inscripcions 
no presenten frases coherents, bé sigui 
per contenir expressions curtes, bé 
per la seva conservació parcial o 
contingut il·legible.

NOMBRE D'ESCRIPTORS:
Atenent a la cal·ligrafia de les 

diferents inscripcions podem precisar 
un nombre total de 9 persones 
diferents que hi van deixar el seu traç, 
deixant de banda la inscripció núm.

14, que, en estarformada per números 
no té comparació amb d'altres, i la 
núm. 3, un dibuix, per les mateixes 
raons.

Així podem determinarcom fetes

Foto número 1



FINESTRA OBERTA

perla mateixa mà lesinscripcionsnúms.
2, 4 i 15, que, a part del mateix traç, 
expressen totalment o parcial el mateix 
nom, ben segurament el de l'autor: 2.- 
"Francisco", 4.- "Francisco Riera" i 15.- 
"Francisco Riera Forner / R.....

Igualment fetes per un mateix 
escriptor, lesnúms. 6 i 8, que expressen 
elsnomsdedosdetingutsi lescausesde 
la seva detenció, tot i que, 
malauradament, aquestes han 
desaparegut sota el reblimentdel dipòsit 
que abans mencionàvem: 6.- "Fransi/ 
detenido por/" i "L. Mirallas Cacha 
detenido/el dia 25 de abril de 1896".

Hem fet una recerca a l’arxiu 
municipal, per tal de localitzar algun 
d'aquests personatges en els padrons 
municipals. A l'arxiu es conserven 
d'aquesta època els padrons de 1888 i 
1898. A cap d'ells no hi apareix cap 
d'aquestes persones.

CRONOLOGIA I ÚS:
Malgrat l'estat de conservació de 

les inscripcions, no creiem que 
majoritàriament portessin una data, 
excepte les núm. 7 i 8.

La número 8, igual que la número 
6 i 5, se superposen clarament ala núm.
7. Aquesta, feta amb la tècnica d’incisió, 
porta per data "dia 11 de febrer.../" i 
queda tallada per l’arranjament del 
dipòsit. La núm. 8 porta l'única data 
clara "25 de abril de 1896” .

Atesa la relació física entre la major 
part de les inscripcions, les creiem 
realitzades en un període relativament 
curt al voltant d'aquesta data.

Vista la naturalesa dels textos que 
hem exposat, recolzada en referències 
orals, no dubtem que aquesta sala o part 
d'ella servís com a presó o dipòsit de 
detinguts, sobre la qual no havia de ser- 
ne aliè el sometent del poble, a jutjar 
pel text d’una de les inscripcions.

CONTEXT HISTÒRIC:
Sembla clar, pel que hem exposat 

anteriorment, la vinculació en la, 
diguem-ne, "gestió” d’aquest dipòsit de 
detinguts amb el sometent, que actua 
com a única força de seguretat al poble, 
per manca de Guàrdia Civil, en uns 
anys dominats per la inseguretat que 
provoca la contínua visita d'escamots 
carlinsa Salt. El que no podem assegurar 
és la relació entre les inscripcions 
datades (febrer i maig de 1896), i l'acord

deplededata17demaigdel mateix 
any, pel qual l'Ajuntament 
encomana fer les gestions 
necessàries per sol·licitar la 
reconstrucció d'una caserna de la 
Guàrdia Civil, per un període de 
quatre anys.

Aquell mateix any entrava en 
funcionament aquesta caserna en 
una vivenda llogada a tal efècte per 
l'Ajuntament. És clar que en les 
argumentacions del consistori per 
reclamar la presència de la Guàrdia 
Civil i la forma, ben diligent, en què

es va atendre, hi devia jugar un 
paper cabdal la creixent conflictivitat 
de la classe obrera saltenca.

D'una anterior etapa de la 
Guàrdia Civil al poble no en trobem 
dades. Sí que apareixen, als llibres 
d'actes, elementsqueensfan pensar 
en la seva absència, com ho són les 
disposicions de 12 de febrer de 
1863 i 25 d’abril de 1872, per tal 
d'establir rondes nocturnes de 
ciutadans, degut a les diferents 
escomeses de grups carlins. Així, el 
6 de juliol de 1872 es va presentar 
al poble el cabdill Costa, 
acompanyat d'uns cent individus i 
va exigir I'entrega dels tres-cents 
duros que hi havia dipositats a la 
caixa municipal. Després de 
diferents negociacions entre els 
regidors i aquest grup, se'ls en van 
donar cent-cinquanta. Aquestes 
negociacions, que van durar unes 
quantes hores, no s'haurien pogut 
produir si hagués existit una força 
pública a la vila. Igualment, el 17 de 
maig de 1873 el poble va rebre una

altra "visita" de voluntaris carlins 
d'Anglès, comandats per Manuel 
Montans.

El dipòsit de detinguts va ser 
traslladat l'any 1902 als baixos de 
l'Ajuntament, com a conseqüència 
de les obres d'ampliació de l'església 
parroquial endegades aquell mateix 
any, segons consta a la sessió del Ple 
Municipal de 15desetembred'aquell 
any, on s'acordà: "verificar por 
administración y bajo la dirección del 
Sr. Alcalde-Presidente las obras 
necesarias en esta Casa-Consistorial

para el arreglo de calabozos y con 
toda la urgencia posible, ya que debido 
al ensanche de la Yglesia parroquial 
de esta donde desde tiempo 
inmemorial se hallaba instalado el 
calabozo o depósito municipal, se ha 
tenido que retirar éste de dicha 
Yglesia".

Fins que es va produir aquest 
trasllat, no ens ha de sorprendre la 
utilització dels murs eclesiàstics com 
a presó o dipòsit de detinguts, car era 
normal a diferents pobles utilitzar 
aquests espais, per la seva condició 
de públics i per oferir més garanties 
de seguretat que cap altre de què es 
pogués disposar particularment.

Xavier Alberch i Fugueras

(1) Des d'aquí volem agrair les facilitats 
donades per la Parròquia de Sant Cugat 
per aquest estudi i les informacions que 
ens han aportat el Sr. Pau Masó i el Sr. 
Carles Bonet.

Foto número 2
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EL LLIBRE

Un álbum d'aigua
de Francesca Laguarda i Dama

Coneixíem una mica l'obra de 
Francesca Laguarda, a través de les 
poesies que, de tant en tant, han 
anat apareixent a les planes de LA 
FARG A o ais programes de I a nostra 
festa major.

Peces soltes, breus, que ja 
intuíem com a fruit d'una sen
sibilitat exquisida. Ara, aquesta 
impressió s'ha fet evident a la vista 
del llibre que acaba de publicar i 
que és una veritable delícia. Un 
llibre per llegir i rellegir moltes 
vegades. A poc a poc, tot copsant 
els delicats matisos, els diversos 
sabors, de cada un dels versos. 
Cada vegada n'hi trobarem de 
nous. I, sobretot el ritme, un ritme 
tal ment música (música aquàtica?)

que a mi, personalment, m'ha 
captivat.

FRANCESCA LAGUARDA i DARNA
w
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UN
ÀLBUM
D’AIGUA

Però és que a part dels mèrits 
literaris i poètics, "Un àlbum 
d'aigua", pera nosaltres, lagentde 
LA FARGA, té altres valors afegits 
que ens el fan encara més estima
ble: al fet que Francesca Laguarda 
ha col·laborat moltes vegades a la 
revista, hem de sumar-hi que en la 
realització del llibre hi han 
participat companys "fargaires" 
com són en Miquel-Àngel Ferrés, 
que ha escrit el pròleg, i en Lluís 
Mateu, autor de la portada i de les 
il·lustracions que complementen 
magníficament els textos.

Ha estat editat per l'Ajuntament 
de Salt.

J. Cristòfol

frigoríficos del ter 
s.a.

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

c i. Major, 4 19 -Tel. 23 31 11* 
17190 SALT 

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



A PEU PLA

Avui a A peu pla tractarem 
d'un tema cabdal dins la nostra 
societat,queperl'antiquati reiterat 
que és, a través de segles, s'hauria 
d'haver superat, però no és així.

L'enveja és la disposició 
emocional, especialment d'odi, 
envers qui posseeix una cosa que 
nosaltres no posseïm, o dit d'una 
altra manera, ésel desigd'allòque 
un altre posseeix. I això vol dirque 
no és una cosa desitjable, que és 
dolenta de per si, i que, 
aparentment, no condueix enlloc.

Però com és possible que una 
cosa que és tan maligna, i que ha 
estat reiteradament condemnada 
per certes institucions, estigui tan 
arrelada a la nostra societat? El fet 
no és casual i s'ha de buscar el 
beneficiari d'aquestfetmalèvol. Si 
tothom complís els deures 
elementals humans, passarien dues 
coses: la societat s'empobriria 
ràpidament, perquè ningú voldria 
ferres, o bé, la societat com prendria 
que la vida sempre ha d'anar a més 
i tothom s'esforçaria a fer allò que 
ha de fer per una societat millor; és 
clar que aquesta segona opció 
requereixun alt nivel I unipersonal 
de responsabilitat, i en 
conseqüència, de cultura. Com la

vi/l ,/ / "  FLECA 1 PASTISSERIA OPTICA TARRUS, s . a

1wí L·llhhijL·LÀ Jaume Tarrús i Gaiter
C/ IÍH 4 / Ü Òptic diplomat 

Llicenciat en Ciències Físiques

Sta. Clara, 54 - Tel. 21 37 50 GIRONA  
Dr. Ferran, 1 - Tel. 23 06 61 - SALT

Carrer Llarg, 4 - Tel. 23 83 71 ^ ^
Descompte del 10% per a Jubilats 

socis del «Casal de Jubilats»

L'enveja

cosa sembla que no funciona cap 
aquesta última posició, s'han 
d'introduir uns motors perquè facin 
funcionar la societat i que no 
impliqui cap risc, i així ens trobem 
amb l'enveja. L'enveja, una cosa 
tan simple i que a cop d'ull sembla 
espontània, és una de les coses 
més treballades en segles i segles, 
i així de sempre ens han condemnat 
l'enveja, però no ens han dit mai 
qui la fomenta. Qui fomenta que 
aquell o altre ésser vulgui allò que 
té l'altre?: uns ho guanyen i els 
altres només estan a veure quan 
cau la pera. Són els qui estan 
entestats a fer veure que aquest 
món és una merda. Ésqueen tenen

un altre? I amb aquesta conducta 
és molt difícil que hi hagi una 
estabilitat i una pau social. Si 
tothom només anés a la seva fei na, 
és a dir, el viure i deixarviure, seria 
tot molt diferent. Però és clar, uns 
quants no viurien de la moma que 
els produeix una societattotal ment 
inestable, insegura i fràgil.

I amb aquesta teoria queda ben 
palès que la competivitat només 
porta a la destrucció dels valors 
humans. Cal més cooperació. Us 
convido a la reflexió.

El proper article serà: la música 
dels baboies.
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CRÒNIQUES DE VILA-SAFAREIG

Els nous veïns

-I avui m'han destrossatels 
geranis del jardí! No m'es
tranyaria gens que aquests 
malaguanyats moros entressin 
a robar a casa meva un dia 
d'aquests! I la pudor que fan! 
Aquests no s'han rentat en sa 
vida. Són uns....

Es va fer un silenci glaçat. 
La senyora Alfonsina, vídua de 
Rampinyac, va emmudir a 
l'instant. Acabava d'entrar a la 
carnisseria la dona de Mohamed 
Adbadallà amb un nen als 
braços.

- Bon dia.
La senyora Alfonsina no va 

respondre i li va girar la cara

amb un aire descaradament 
despectiu.

- Què voldria? -preguntà 
una dependenta de la car
nisseria.

- Posi'm "cuatro" ous i un 
"pollo" -va respondre la senyora 
Adbadallà amb un accent molt 
espès.

- Quan puja? va preguntar 
tot seguit amb cara de preo
cupació. La dependenta li va 
dir l'import. La senyora Ad- 
baballà va mirar cap a baix, va 
mossegar-se el llavi inferior i, al 
cap d'uns segons, una mica en- 
tristida, va dir:

- Perdoni. "Pues" posi'm

solament els ous.
Quan l'esposa de M o

hamed Adbadallà va sortir, 
tampoc la senyora Alfonsina es 
va dignar tornar-li la salutació, 
ni tan sols se la va m irar, com 
tampoc ho havia fet en tota 
l'estona.

- Hauràs de ventilar la 
botiga -digué en to sarcàstic la 
senyora Alfonsina a la de
pendenta-, jo de tu no la deixaria 
entrar més. No sé com els han 
deixat instal·lar al poble. On 
arribarem!... Per cert, on tinc la 
meva bossa? Oh, mare meva! 
m'ha robat la bossa! Aquesta 
lladregota fastigosa i mala arna!

FIAT PUNTO. LA RESPOSTA .

VITSA - GARATGE INTERNACIONAL
Ctra. Girona - Anglès (afores Salt) - Tel. 24 12 12 
SALT (GIRONA) 

CONCESSIONARI



CRÒNIQUES DE VILA-SAFAREIG

Heu vist, mare meva! Hi 
duia la cartera, el moneder i 
unes arracades d'or... Ai, mare 
meva del meu cor! Ja ho deia jo 
que passaria això! M'han aixafat 
elsgeranis, m'han robat la bossa 
i la cartera. Ai, ai, mare meva, 
que em ve un no sé què! no ho 
puc aguantar!

- Tranquil.litzi's, senyora 
Alfonsina, segui aquí, respiri 
fondo. No serà res. Ja veurà 
com s'arregla tot.

- Ai, ai, ai, mare meva!
En aquell moment entra la 

Roseta, la peixatera.
- Senyora Alfonsina, és 

aquí? Ja m'ho pensava. Miri li 
porto la seva bossa. És la seva, 
oi? Se l'havia deixat a la meva 
botiga... Que no es troba bé, 
senyora Alfonsina?

La senyora Alfonsina no 
sabia quina cara posar-hi. Es va
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aixecar de cop, va agafar 
enfurismadament la seva bossa, 
i sense dir un mot, capcota i 
emmurriada va sortir de la 
botiga.

Quan va arribar a casa seva 
va veure que davant del seu pati 
l'esperaven dos nens. Els fil Is de

Mohamed Adbadallà venien a 
disculpar-se de les flors que 
havien xafat accidentalment 
aquell matí. Ales mans portaven 
un test amb preciosos geranis.

La senyora Alfonsina es va 
quedar esbalaïda, corpresa en 
contemplar aquella ofrena 
inesperada, la innocent mirada 
amarada de tendresa d'aquells 
pobres infants, aquells geranis 
regalats per una persona que va 
justa de diners per alimentar la 
seva família.

La senyora A lfonsina, 
emocionada, els ho va agrair i, 
dolguda i penedida pel seu 
injust com portam ent, va 
convidar tota la família de 
Mohamed Adbadallà a sopar a 
casa seva.

Xavier Margenat

OPEL
AG ENT O FIC IA L PER A  SALT

A U T O - T A L L E R

EXPOSICIÓ  I VENDA:

Carrer Major, 156 
Telèfon 24 20 43 
17190 SALT

LA 
F

A
R

G
A

/1
1



TEVA/MEVA

Francesca Laguarda i Darna

Per a Francesca Laguarda, saltenca de tota la vida, escriure 
poemes és una necessitat vital, com respirar. De ben joveneta - 

tenia setze anys- l'estany de Banyoles li va inspirar els seus 
primers versos. Però en va tardar ben bé deu més a prendre- 
s'ho seriosament. Des de llavors no ha parat, fins acumular 

cap a vint-i-cinc llibres inèdits. "Un álbum d'aigua" és el títol 
del primer que veu publicat. Editat per l'Ajuntament de Salt, va 

ser presentat el passat dia 30 de desembre, 
en un acte celebrat al Museu.

De quan et vé l'afició a 
escriure i, concretament, a 
escriure poemes?

Mira, la meva aficíó, la 
meva autèntica afició, és nedar. 
Submergir-me dins d'aquests 
espais on sempre hi hagi aigua: 
arran de mar, una piscina,una 
peixera.... Perquè trobo que en 
aquests ambients tot és molt més 
fluid; un mateix, dins l'aigua, és 
ingràvid, no pesa, pots fer mil 
moviments que no serien 
possibles en un altre ambient. 
Trobo que el sol fet de flotar no 
és tan ofegant com trepitjar 
sempre de peus a terra. O potser 
és que necessito sempre fugir....

D 'acord , però jo et 
preguntava sobre la teva afició 
a escriure poemes.

És que, per a mí, escriure 
poemes no és una afició. És una

necessitat vital, com respirar. 
Perquè si passo massa dies que no 
escric, arribo a estar molt inquieta 
i fins que no reventó i agafo la 
màquina i, patim-patam, em poso 
a escriure tal com raja.... Després 
quedo bé, relaxada, com aquell 
qui ha anat a córrer quilòmetres. 
Només hi ha una altra cosa que pot 
suplir-ho: nedar. Però és clar, això 
no sempre és possible.

Així, tu escrius els teus 
poemes directament a màquina?

Sí, perquè la velocitat de 
l'escriptura a màquina és la que 
més s'ajusta a la del meu 
pensament. Ep!, la de la meva 
màquina, que ésuna màquina vella, 
de ferro que, a més a més, em fa 
sentir els seus sorolls, els seus 
batecs. És tota una comunió entre 
la màquina, el paper i jo. És una 
cosa tan íntima, aquesta relació....

I el poema surt així, tal com 
raja, tan espontani?

Tan és així que, moltes 
vegades poso a la màquina un full 
d'aquell paperdequalitat, de tela, 
superior, que té aquell gravadet 
tan bonic, saps? Procuro tenir-ne 
sempre a mà, i quan poso aquell 
paper, el poema em surt depressa, 
directe, tal com raja i definitiu, si. 
Res de primer en brut i després en 
net, resd'això. És la pura expressió 
del senti ment nu, sense correccions 
i sense dissimular res.

Podríem dir, potser, que "Un 
àlbum d'aigua", el llibre que 
acabes de publicar, és fruit 
d'aquesta comunió entre màquina, 
paper i tu, combinada amb l'afició 
a nedar de què ens parlaves fa una 
mica?

En qualsevol dels meus 
poemes l'aigua és sempre present.

DE
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TEVA/MEVA

En tots, siguin del tema que siguin. 
Necessito l'aigua, necessito que 
plogui, que plogui durant dies... 
m'hi trobo molt bé quan plou. 
Aquest "Àlbum d'aigua" és una 
recopilació d'una trentena de 
poemes i representa la primera 
oportunitat que tinc de mostrar
me, o com dic jo, entre cometes, 
de "despullar-me" una mica (o 
molt), davant de tothom. En tinc 
molts altres, de llibres escrits; de 
molt divers contingut. En tots ells, 
com dic, el mar i l'aigua hi són 
sempre presents. "Un àlbum 
d'aigua" és una tria de poemes 
inspirats en lectures de diversos 
autors: Gil de Bietma, Gesualdo 
Bufalino, o Antonio Gala. 
D ’AntonioGalase'n potdirel que 
es vulgui, a mi m'ésigual.Jo li vaig 
llegir "El águila bicéfala" i em va 
impressionar per com parla de 
l'amor des de tots els vessants 
possibles.

".... para ciertos recuerdos
hay un álbum de agua" 

escriu Gala. I d'aquí li vaig 
manllevar el títol pel meu llibre.

No sé si creus en l'astrologia 
o, en tot cas, si et sembla que 
aquesta teva afecció envers l'aigua 
pot atribuir-se a la influència del 
teu signe zodiacal.

Sí, i tant! Fa temps que vaig fer 
un curs d'astrologia i hi vaig 
aprendre coses importants, com 
per exemple comprendre per què 
davant d'un mateix fet, diverses 
persones reaccionen de diferent 
manera. I, per tant, a entendre 
millor aquestes reaccions de les 
personesqueensenvolten. Puc dir 
que aquest curset em va servir de 
molt.Jo sóc Capricorn, perònoem 
comporto com un Capricorn sinó 
com un ascendent, que és Sagitari, 
que té moltíssims planetes, entre 
elisia Lluna, amb signes d'aigua, i 
això afecta molt els sentiments. Jo 
em sento sempre enamorada de

tot. M'enamorodetot,detot....Tot 
m'apassiona i m'interessa, i sento 
com tots els meus porus són tan 
oberts... que sóc una dona tan 
permeable....

"Un àlbum d'aigua" és el teu 
primer llibre publicat, però ja ens 
has dit que en tens molts d'altres 
escrits.

El primer poema el vaig 
escriure quan tenia setze anys, a 
Banyoles (l'estany, l'aigua... ja ho 
veus), però fins l'any 82 no m'ho 
vaig prendre seriosament, això 
d'escriure. Desde llavors ja no ho 
he deixat, per allò de la necessitat 
vital que deia abans. Últimament 
he escrit molt, potser perquè ara 
disposo de més temps. En aquest 
últim any potser he escrit quinze 
llibres dels vint-i-cinc que en dec 
tenir.

Vint-i-cinc llibres escrits i 
només un de publicat. Des del 
punt de vista del qui escriu, no 
representa una certa frustració el 
fet que la teva obra no vegi la llum 
pública en lletra impresa?

Sí i no. Cert que quan un 
escriu perd tota la vergonya, ja que 
és mostra tal com és. però veure

publicada latevaobra, éstotun 
risc i, en aquell moment, 
desitjariespassard'incògnit. És 
com llançar-te des d'un gran 
trampolí. Des det moment que 
tothom et pot llegir, has 
d'acceptar que tothom et pot 
criticar. Certament, ésuna prova 
de foc. Per a mi, cada poema és 
un tros de la meva vida, de la 
meva intimitat, i a vegades 
penso que potser no estic 
preparada perquè això circuli 
públicament, a l'abast de 
tothom. És clar que, per altra 
banda, resulta molt plaent que 
la gent t'aturi pel carrer per 
felicitar-te pel teu llibre. A 
tothom li agrada agradar. En fi, 
durant anys he anat acumulant 
una obra i ara he tingut l'o
portunitat de veure'n publicada 
una petita part.

Jo no aniré pas a trucar de 
porta en porta a veure qui em 
publica un altre llibre.

-Però seguiràs escrivint!
Per pura necessitat vital.

J. Cristòfol

Presentació d " 'U n  àlbum d 'a igua" al Museu de Salt
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PLACES DE SALT

A mesura que els 
pobles, viles ¡ ciutats són 
més populoses, cal tenir 
més espais oberts a prop 
de casa a fi de poder 
esplaiar-se, jugar o 
prendre el sol. Per això, 
en aquest número de LA 
FARGA volem parlar de 
les places del nostre poble.

La plaça és un lloc 
públic a on els ciutadans 
podem anar a passar 
l'estona. Anys enrera es 
va incrementar el nombre 
d'espais oberts i, d'un 
temps ençà, s'estan 
arranjant a fi de tenir un 
millor condicionament 
per a benefici de tothom.

De places, n'hi ha de 
moltes classes, també el 
mobiliari defineix la seva 
personalitat, és a dir, que

hi hagin bancs, jocs infantils, 
ajardinament i altres ele
ments.

Altres tipus de places són 
les interiors, que ha deixat la 
constructora dels edificis per 
als veïns de la comunitat.

La plaça és un lloc per 
anar, i un poble és més o 
menys important segons 
l'espai d'ús públic que 
hagi estat capaç de 
generar.

Per això cal utilitzar 
com més millor les pla
ces de Salt, respectar el 
mobiliari, fer bon ús de 
les papereres i, en 
definitiva, servar allò que 
és per a benefici de tots.

Des de la revista hem 
volgut donar una visió 
general de les places del 
nostre poble, possi
blement no hi són totes, 
però l'esperit nostre ha 
estat deixar constància 
d'un espai públic tan im
portant com l'indret més 
a prop de casa que podem 
utilitzar.

^ ¡ ^ V o c 'ú

d  Llarg, 21 - Tel. 24 11 01 
17190 SALT (Gironès)
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PLACES DE SALT

Places, espai públic

Vivim ¡ sentim la ciutat com 
una cosa nostra, tenim una 
manera d'entendre-lai l'estimem 
perquè és el resultat d'un llarg 
procés històric, la ciutat és 
quelcom viu. En cada època el 
projecte urbà ha tingut un impuls 
marcat pel moment que li ha 
tocat viure i se n'ha sortit amb 
més o menys fortuna. Aquest no 
és fruit d'una moda, és l'única 
eina que disposem per posar or
dre al caos que representa 
organitzarel territori, on conviuen 
indústries, equipaments, zones 
residencials i espais públics.

Les administracions i els 
ajuntamentssónconscientsdela 
importància del que representa 
la figura del Planejament urbà, i 
van ser, en el seu moment, els 
primers a organitzar-se per ser 
eficaçosen aquest camp. Ha estat 
en aquests darrers anys on en 
l'escala intermèdia del Pla
nejament, i mitjançant Plans de 
Reforma Interior, Estudis de 
Detall, Programes d'Actuació 
Urbanística, etc., que s'ha fet 
especial incidència en l'or
denament, estudi, creació i 
disseny de l'espai públic, els 
carrers i sobretot de les places.

Això no obstant, serà 
necessari reinterpretar algunes 
formes del passat i inventar-ne 
algunes de noves que ens 
condueixin als objectius prio
ri taris de definició d'aquests nous 
espais, i si cal, afrontar de forma 
innovadora les tendències 
conservacionistesdefensives, que 
frenen les perspectives de 
creixement i recerca d'espais 
públics, encara que sigui a compte 
d'àrees consolidades.

Plaça de Mossèn Jacint Verdaguer. Havia estat un cementiri de cavalls. 
Durant l'època d'annexió a Girona s'anomenava plaça de Salt. 

(Foto Manel Calvo)

Plaça de la Vila. Abans plaça de la Constitució.
A l'època medieval era un cementiri. (Foto Manel Calvo)
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PLACES DE SALT

Si Placeta de
j _ ■ ______ ____

Juli Garreta

Placeta de Ju li Carreta. (Fotos: Manel Calvo)

Elsespais públics localitzen i articulen 
el teixit urbà, les places en quant a espai 
públic tenen aquesta funció i formen part 
del desenvolupament urbà formalment 
planificat, del disseny urbà; els materials, 
textures, geometries, formes, són 
mecanismes per delimitar un espai i un 
entorn, no hi ha metodologia, es requereix 
una intervenció puntual, no hi ha més 
regles que les pròpies del fenomen que 
representa cada lloc.

Les places representen el fet social 
que és la ciutat, són propietat i 
responsabilitatdelsciutadans i formen part 
de la seva col·lectivitat, però també 
representen un espai on es pot caminar, 
parar, observar, sentir, un espai per la 
contemplació.

El concepte d'espai tancat és essencial 
per la idea de plaça, la definició espaial 
s'assoleix com a resultatd'un perfil continu 
d'edificacionssense masses interrupcions, 
però si béespaialmenthi ha continuïtat, la 
plaça es pot entendre com un element 
obert al seu accés i obert al cel....

Però la sensació de tancament no és 
l'únic efecte desitjable, les regles de la 
perspectiva i l'efecte espaial ha d'ésser 
l'adient i dependrà de la ubicació de 
l'espectadori evidentment de la col·locació 
dels límits, perobtenirun resultatòptim; si 
recordem les places, antigament, la 
delimitació dels espais públics venien

Plaça del Veïnat. Aquest nom és a partir de 
l'annexió a Girona, abans se'n deia 

plaça de Sant Pere. (Fotos: Manel Calvo)



PLACES DE SALT

Plaça de la Convivència.(Foto: Manel Calvo)

Plaça de Pau Casals (Foto: Manel Calvo)

Carrer de la Diputació. Una zona recuperada de Salt. (Foto: Manel Calvo) LA 
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PLACES DE SALT

va inseparable al concepte 
de plaça; edificis i places 
conformen els centres de 
les ciutats i en molts de 
casos són I'origen del seu 
creixement. Però també la 
idea de plaça pot anar 
associada a la idea de 
dispersió i confluència, 
encara que, si bé el seu 
traçat és irregular no és ciar 
que aquestfetfos producte 
d'un creixement acciden
tal, sinó d'una voluntat 
d'obtenir l'efecte desitjat.

La ciutat dels nostres 
dies ha aportat molt però 
cal corregir errors fins no 
fa pocs anys la indiferència 
pels espais públics en el 
modern creixement urbà

Plaça del Mercat. Situada a l'espai on hi havia l'antic camp de futbol de Salt. ha comportat, de fet, la
(Foto: Manel Calvo) negligència dels seus ele

ments singularsi l'absència 
dels seus millors signes.

Cal abordar la pro
blemàtica deforma racional 
i objectiva fent un ús 
raonable de carrers i pla
ces, fugint de restriccions 
absurdes que requereixen 
determinats paràmetres 
urbanístics i edificatoris. 
Als arquitectes i urbanistes, 
ens és necessari arri bar més 
lluny i aprofundir en el 
coneixementdel tema cen
tral plantejat, encara que 
en el debat la polèmica 
generi reduccions tan 
empobridores com la 
disjuntiva "places dures- 
places toves".

Plaça de Catalunya amb la nova imatge de fa fres anys. (Foto: Manel Calvo)

precedits per la composició 
geomètrica i visual que permetia 
la contemplació d'un espai 
d'aquestes característiques.

De sempre, les places, i 
encara ara, han estat associades

als edificis públics, mercats, temples, 
palaus, teatres, ajuntaments; això sembla 
lògic, si pensem que complien una missió 
perla qual havien estat creades, i era la de 
fer de vestíbul o sala d'espera a l'aire 
lliure d'aquests edificis. La idea de centre Gerard Carreras Comas



PLACES DE SALT

Plaça de la Llibertat (Fotos: ManeI Calvo)

Miscel·lània

- Sabíeu que Salt és el poblé de les 20 places, 6 passeigs i 1 rambla.
- La plaça és un lloc d'esbarjo, també de comunicació.
- Cal conservar els espais públics per a ús de tothom.
- Els tendáis i veles de la pl. de Catalunya són decoratius, i no per conèixer la direcció dels 
vents. Tampoc serveixen d'aixopluc.
- Els bancs, papereres, jocs infantils, etc. que trobem en una plaça se'n diu mobiliari urbà.
- Una zona ajardinada plena de papers no és un parterre, sinó un paperflor.
- No és veritat que a les ciutats s'ha incrementat el nombre de places a mesura que s'han fet 
els pisos més petits.
- Antigament hi havien més placetes, però amb l'acció dels vehicles pràcticament han 
desaparegut.
- Al poble no tenim cap plaça porticada o coberta, el que vol dir que a l'Edat Mitjana, a Salt, 
no s'hi feia cap mercat.
- Una plaça sense gent és una plaça buida, i una plaça plena de cotxes és un pàrquing.
- L'horari de les places públiques és diürn i nocturn.
- Una placera és una hortolana que va a vendre a una plaça-mercat, i no una ciutadana que 
estigui moltes hores en una plaça.
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EL DIAMANT DE LA PLAÇA

La casa dels campaners

Així com en una simfonia, en 
una pel·lícula o en un partit de 
futbol hi ha moments de diferent 
intensitat, també es produeix en la 
vida d'una col·lectivitat. La 
inauguració de la Casa deis 
Campaners ha suposat per a la 
parroquia de Sant Cugat un mo
ment vibrant, d'una intensitat 
inusual.

Paradoxalment, aquest mo
ment sublim no hauria estat possi
ble sense la constància de molts
anysd'una presència 
gens espectacular 
d'unes poques per
sones que han atès 
les necessitats per 
l'amor de Déu. La 
seva llavor ara fruc
tifica i les noves 
generacions se'n po
den aprofitar.

La Casa dels 
Campaners, com el 
seu nom indica, fou 
habitada durantmol- 
tes dècades pels 
campaners de l'es
glésia. Ara s'ha reha
bilitat, amb l'ajuda 
dels parroquians,

com a centre social de Càritas 
parroquial. Cada dia laborable és 
oberta a les tardes per atendre les 
persones. La casa és de tres plantes, 
no massa espaioses, però suficients 
per fer molta feina. Hi ha un lloc 
per aliments, un altre per rober, 
una sala perfer l'acollida de la gent 
que ve, salesde reunions, de tallers 
i de jocs per a la mainada.

La situació de la casa al costat 
mateix de l'església de Sant Cugat 
ja indica el lligam inseparable de

la fe amb l'acció de servei als 
pobres. L'Església no serà creïble 
només per les seves paraules sinó 
sobretot per les seves obres. I aquí 
cal ressaltarl'esclatde participació 
que ha suposat la posada en marxa 
d'aquesta Casa i l'important fo
ment del voluntariat que ha 
comportat. Des de la fe o 
simplement des de la comunió 
humanitària, existeixen moltes 
persones de totes edats que 
connecten de seguida a l'hora de

L'auto-escola jove i diferent

AUTO - ESCOLA

C/. Creu, 36-38 entl. B Ctra. Palamós, 58
Tel. 20 01 05 - GIRONA Tel. 49 23 47 - CELRÀ

B U R C H  constructors, s.a Salt

* P A Q F ^
* AMPLIACIONS
* REHABILITACIÓ

C/. Processó, 57 - Tels. 23 86 02 - 23 43 59 
17190 SALT (Girona)



EL DIAMANT DE LA PLAÇA

fer alguna cosa pels altres.

Una llar: La Casa deis 
Campaners no vol ser un lloc de 
beneficència i prou. Aquest espai 
té vocació de seruna llar, on tothom 
s’hi senti acollit i acceptat, sense 
distinció de races, creences o 
posició social. I també on tothom 
se senti cridat a donar el màxim 
d'ell mateix. Tots podem donar i 
rebre. Els pobres també han de 
poder tenir el goig de donar i 
compartir. Potser no podran donar 
coses materials, però en una llar 
les coses més importants que es 
viuen no són pas les-materials.

Una escola: Vol ser un lloc on 
aprendre a ser més persones. Tant 
si reeixim a ajudar les persones 
necessitades com si no ens en 
sortim, nosaltres humanitzarem la 
nostra vida intentant humanitzar 
laseva. Els marginats són nomésel 
símptoma d'una malaltia social, és 
adir, de tots. La persona de Càritas 
que acull, ha de dialogar sense 
presses, sense agressivitat i sense 
prejudicis, per tal que la persona 
acollida pugui i vulgui sortir del 
seu pou, deixi d'enganyar-se ella 
mateixa i d'enganyarel seu entorn, 
i pugui començar un procés 
d'autoestima i de promoció per
sonal.

Un taller: La promoció de les 
persones passa per la seva 
capacitació, per la creació d'hàbits 
i per la relació interpersonal. 
Alfabetització, reforç escolar, 
costura, cuina, etc... tota l'activitat 
dels tallers és un signe del camí 
que s'ha de fer, sense desanimar
se per la lentitud, cap a la plena 
realització de 
les persones. Els 
voluntarissaben 
que no n'hi ha 
prou de posar 
pedaços al mal, 
sinó que cal 
treballar a les 
arrels d'aquest 
mal, intentant 
modificar les 
causes que el 
produeixen. I 
això és dur, i els 
fruits es veuen 
poc a la curta, i 
ja se sap que, si 
és difícil ajudar 
les persones a 
integrar-se, més difícil encara és el 
tracte amb els que sembla que 
s'han instal·lat en la marginació i 
no tenen esma de sortir-ne, o amb 
aquellsquesón esclausde l'alcohol
0 les drogues.

Per tot això és molt important 
que elsvoluntaristreballin en equip
1 revisin periòdicament la seva

tasca. El suport i la formació de 
Càritas són també essencials de 
cara a la qualitatde l'acció. I un cor 
molt gran, sí senyor. S'ha repetit 
tantquenon'hi ha prou de tenir un 
bon cor, que no oblidem que també 
es necessita un cor sensible. És 
allò de la paràbola del bonsamarità: 
el sacerdotiel levita fan la pregunta

dolenta: "Què em passarà si 
m'aturo?". I passen de llarg. En 
canvi, un corsensiblefa la pregunta 
bona: "Què li passarà a aquest ferit 
si no m'aturo?".

Miquel-Àngel Ferrés

TIPOGRAFIA-OFFSET 
PAPER PER ORDINADOR AUTO TALLER

Impremto Pagès, SA
ü F. FELIU

Cl. Pere Coll Guitó, 22 - Tel. 23 19 73 - SALT

c./ Eixampla, 8 - Tel. 42 01 07 - ANGLÈS (Girona)
Ctra. Nacional II (Encreuament Caldes) 

Tel. 46 03 66 - CALDES DE MALAVELLA
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Un any més

Una vegada més arribem ala 
fi de l'any. El 1994 ja és historia. 
Un any no gaire diferent dels 
darrers, si ens el mirem per sobre: 
Crisi, Atur, Guerra, Especulacions, 
Racisme....

Però com tots els anys, mirat 
amb atenció, aquest 94 té les seves 
"originalitats".

Un dels paràmetres per poder 
fer una mena de balanç de l'any, és 
recordarquinshanestatelstitulars 
dels diferents mitjans d'informació. 
Si l'any 93 guanyava el de l'atur, el 
94 el titular de l'any seria: la 
corrupció.

Sembla que la paraula 
corrupció no hagués existit mai

- fins ara. Sembla, que aquest nostre 
país hagués estat un país de gent 
sana,d'aquellaquevaambel "ciri 
a la mà", d'una honestedat 
envejable. Si una de lescoses bones 
que té la democràcia, és la llibertat 
d'expressió i que es poden dir les 
coses pel seu nom. Que tothom 
pot ésser investigat i que tard o 
d'hora les coses poden sortir a la 
llum. Això en un país on hi 
manquen les mínimes llibertats és 
impossible. I si recordem bé, 
nosaltres venim d'un estat a on 
mancaven aquestes mínimes 
llibertats. Per tant, era impossible 
que existís la corrupció, entre altres 
coses, perquè no es podia 
investigar, ni comentar, ni publicar.

El 1994 ha estat, també segons 
els experts, l'any de l'inici de la 
recuperació. Però això ha tingutun 
preu. Aquest preu, com sempre, 
l'ha pagat la classe baixa, o si en 
voleu dir ia treballadora. S'han 
perdut una sèrie de drets que varen 
costar molt aconseguir. Cada 
vegada és més difícil tenir una 
feina estable i fixa.

Però han passat moltes altres 
coses, en aquest 1994 que ara 
deixem. Aquí en va una mostra: els

premis literaris. Han estat notícia 
pels seus "escàndols". Això ha 
comportatqueelsdiferents mitjans 
d'informació, que solen parlarpoc 
de literatura, hagin muntat debats 
i omplert espais en els diaris i a les 
"teles". El gener, Carme Riera 
guanyava el premi josep Pla de 
novel·la i Rosa Regàs, el Nadal, 
també de novel·la, aquest en 
castellà. Maria Mercè Roca 
guanyava el Premi Prudenci 
Bertrana, per votació popular 
("Cames de Seda") i Ramon 
Solsona, el de la crítica ("Les hores 
guanyades"). La saltenca Bel Bosk, 
desprésdel tercerintent, va guanyar 
el Premi de Narració Curta Just M. 
Casero, convocat per la Llibreria 
22. El mateix dia (31 -10-94) Antoni 
Puigverd, que és membre del Jurat 
del Casero, guanyà el de 
periodisme Manuel Bonmatí, que 
concedeix el Rotary Club de 
Girona, Oriol Pi de Cabanyas, 
màxim responsable de la Institució 
de les Lletres Catalanes (el que 
remena tota la qüestió de

subvencions i altres coses referent 
el món del llibre) guanyà el Premi 
Santjoan de novel.la. El desembre, 
l'escriptor Ferran Torrent amb 
"Gràcies per la propina", guanyà el 
Premi de Novel.la més important 
en llengua catalana, el Sant Jordi 
(el mes de juliol, l'escriptor Quim 
Monzó, ja ho havia anunciat).

El Barçaguanyà la quarta lliga, 
però perd la copa d'Europa en 
l'últimmomentambel Milan. Però 
l'alegriavaserel mesdegenerque 
després de 20 anys torna a golejar 
el Madrid amb un 5-0.

Per fi l'important Museu de Ci
nema de Tomàs Mallol troba lloc: 
a la ciutatde Girona. A l'edifici de 
les Aigües. La inauguració està 
prevista pel 28 de desembre de 
1995, dia que farà 100 anys de la 
primera exhibició pública del ci
nema.

El dia 26 de gener es fa la 
segona vaga general, des que es va 
restaurar la democràcia. Les 
intencions són bones, però no fan 
canviar les previsions laborals del
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govern, que té el suport de Convergència 
i Unió, suport que provoca una sèrie de 
reaccions anticatalanes, per part de la gent 
més reaccionària de les "Espanyes".

El febrer a Salt es va inaugurar una 
interessant mostra de fotos antigues en el 
Museu de Recursos Hidràulics. Aquest 
mateix mes, l'ex-president de Nicaragua 
visita Salt.

La Universitat de Girona, cada vegada 
més consolidada, el mes de març elegeix 
per 68 per cent a la segona volta, el primer 
rectorjosep M. Nadal. Aquest mateix mes, 
després de deu mesos de sobreviure, el 
"Nou Diari" de Girona tanca les seves 
portes.

La farmacèutica més famosa de la 
història, la d'Olot, la Ma Àngels Feliu, 
apareix després de quatre-cents noranta- 
dos dies d'estar segrestada. A hores d'ara, 
encara la cosa no està del tot clara.

El mesdejuny, una empresa d'Olot es 
va fer responsable de col·locar la nova 
gespa del Camp Nou. Una gespa que no 
acabà d'agafar i que porta de bòlid a tot el 
personal. Si el Barça no guanya la lliga, 
aquesta podrà ser, entre d'altres una bona 
excusa.

El 1994 també passarà a la història per 
la primera telenovel.la feta a Catalunya: 
Poblenou. 192capítolsqueensexpliquen 
les gràcies i desgràcies de la família 
Aiguadé. La propera és "Secretsdefamília" 
una història que passa a Girona i l'autora 
és la Maria Mercè Roca. La família Riera 
ens farà oblidar els Aiguadé.

I a Can Panxut, aquestany tampocs'hi 
han fet els Pastorets, ni res. La cosa va per 
llarg. Però els diferents grups teatrals de 
Salt encapçalats pel Talleret no deixen de 
fer teatre. I no oblidem l'any Sagarra, que 
a Salt també va tenir el seu record amb la 
representació a través de l'Agrupació ESTIL 
amb les representacions a l'estiu al pati de 
Can Mut, de "L'hereu i la forastera". Per 
cert que aquest "jovent" de l'agrupació 
ESTIL "amenacen" amb una altra obra de 
Sagarra per aquest estiu. L'obra que ja 
estan assajant és "La corona d'espines".

I no parlem dels morts. Només un dolç 
record pel gran actor Burt Lancaster.

Com podeu llegir només amb aquestes 
pinzellades, el que ha arribat a donarde si 
el 1994.

Guillem Terribas i Roca

L’acudit foll
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Ara sí: tenim 
el v stre

pis

p. a Salt, a l'av. de Francesc Macià 

^  3  dormitoris dobles 
^  1 bany + auxiliar 

^  menjadors-estar de 21,5 
^  Cllina amb espai per a taula 

^ párquing opcional 

^  facilitats de pagament.
E U G E S A
C O N S T R U C T O R A  • IMMO BI L IA RI  A

Acollibles al Pla Quadriennal de l'Habitatge. 
Préstecs a partir del 7'5% segons ingressos.
Subvencions de la Generalitat del 5% 
o del 10% segons comprador.

Fem realitat el vostre somni
C/ Major, 182 - 17190 SALT (Girona)

Tel. 23 55 61


