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L’espiga de blat

Sóc palla secardina 
aplastada sense pietat, 
la meva llavor és minsa 
i me’n diuen espiga de blat.

He sofert grans sequeres 
després d'un sol esgotador, 
fins que sóc a les eres 
he fet davallar moltes suors.

Essent llavor de petitesa 
m ’estimen amb fervor, 
del camperol a la reialesa 
un llarg camí omplert d'amor.

Guatlles al mig meu 
han protegit les niades, 
quan han cantat el "blat segat" 
els pollets ja han fet volades.

També he fet de dolça mare 
alimentant boques arreu, 
de l ’opulència a la gent magra 
i del camperol que té el conreu.

També sóc aliment espiritual 
de sens fi de bons fidels, 
que amb vocació habitual 
senten l ’espiga a les arrels.

I voldria demanar favor 
a tots els que m ’estimeu, 
si menuda és la meva llavor 
augmentarà quan m'elaboreu.

Ja veieu que sóc deixeble 
dels humils, pobres i cortesans, 
i també sóc l'exemple 
del treball de moltes mans.

Anna Bonal

LA FARGA
£a revista de ta gent de Salt
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Calors

Escrivim aquestes lín ies una tarda xafogosa de fina ls 
de ju lio l.  Fa una ca lo r que esquerda les pedres. Xops de 
suor, ens consolem  pensant que sempre hi ha un p itjo r. 
L legim , perexem ple , que a Sevilla han superat, aquests dies, 
els c inquanta  graus de tem peratura i que una vin tena de 
persones han m ort a conseqüència de la ca lor, que ha batut 
rècords històrics.

Davant d 'a ixò , hom  es reconforta i pensa que, en 
com paració , som uns afortunats i que no és estrany que ens 
tin gu in  enveja. Perquè en el fons, tota aquesta campanya 
anticatalana que estem v iv in t, no és res més que això: pura 
enveja. O  no? H om e, de m otius p o lít ic s é s c la rq u e  n 'h i deu 
haver, i seríem m o lt ingenus si no ho penséssim així.

Sigui, com  sigui, el que és cert és que la ca lo r 
m eteoro lòg ica  d 'aquest estiu s'ha afegit a la tem peratura 
asfix iant que regna en l'à m b it p o lític . La suma ha creat un 
c lim a irrespirable, quasi insuportable . Fa massacalor. Massa 
calors. S obreviv im  quasi incinerats. El m ón p o lític  està, 
certam ent, m o lt deteriorat, pensem que no pot con tinuar 
massa tem ps així i hem de creure que els nostres po lítics  en 
deuen ser conscients. Sembla que, en aquestes cond ic ions, 
no haurien pas de poder perm etre 'se l luxe--a lm enysaquest 
any- de fer vacances, perquè l'o lla  està que b u ll. (I amb 
aquesta calor!) E leccions a la tardor?, e leccions quan? 
Q uants problem es!

I parlant d 'e leccions, el qu i ho té m alam ent per això 
de fe rvacancesése l nostre alcalde veí, en Q u im  Nadal, que 
aquest estiu sí que no podrà pas descansar.

Q u ina  vida, la dels polítics. Els com pad im . Poc que 
els envegem pas gens.
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La capacitat individual 
dins d'un món plural

Per regla general, quan ens 
referim a l 'ind iv idu podem d ir que 
la ca pa c ita t és l 'a p t itu d  o 
suficiència per fer alguna cosa.

Pels civilistes, capacitat és 
sinònim de personalitat; per uns 
altres, personalitat i capacitat són 
dues idees diferents, però afins, i 
que es diferencien perquè la 
primera implica l'aptitud per ser 
subjecte de drets i obligacions en 
general, mentre que la segona es 
refereix a drets i deures, ne
cessàriament, determinats. Per 
aquests, la personalitat s'ofereix 
com a inalterable, en canvi, la 
capacitat està subjecte a osci
l·lacions i a relacions jurídiques 
concretes.

La personalitat suposa una 
posic ió  estàtica del subjecte, 
mentre que la capacitat és una 
idea dinàmica.

Per la capacitat es requereix 
intel·ligència i voluntat, i com que 
aquestes condicions no existeixen 
per igual en totes les persones, ni 
en el mateix grau, tampoc la 
capacitat es dóna en el mateix 
grau.

La facultat d'exercitar accions, 
moltes vegades, és restringida per 
motius de conveniència social. I 
aquella acció, quesempre ha d'anar 
una mica més enllà de la cosa 
establerta, marginada. Vull d ir la 
del món del c reado r sense 
condicionaments. Perquèsi en una 
societat, diguem-ne lliure, només 
tenim  un ventall determ inat i 
controlat d'accions que suposa
dament podem escollir, on és la 
veritable llibertat d'acció, si en el 
fons és només seleccionar, d'un 
ventall, suposadament, mésampli? 
O ésqueenelfons, malgratqueno

ens agradi dir-ho, la cosa no està 
determinada?

Així, surten grups que en el 
seu funcionamentsón autèntiques 
màfies.

I lacapacitatindividual serveix 
de ben poca cosa, malgrat que es 
pot exercir, sempre es va a esclafar 
contra la cosa establerta, o con
demnada al silenci.

La capacitat in d iv idua l és 
l'ún ic  bé inalienable de la persona 
que no es pot mesurar, però que és 
tallat de soca-rel si va una mica 
més enllà.

Per això veiem una cosa tan 
freqüent, als nostres dies, que és la 
doc ilita ti lafidelitat, com unsgran 
valors, malgrat que molts diran 
que és capacitat, i possiblement 
tenen raó. Perquè quina capacitat 
s'ha de tenir, a vegades també 
quins collons, per aguantar certes 
coses! Salut"!

El proper article serà: EL SENY

FLECA I PASTISSERIA

Cuhkiuò
SALT

Carrer Llarg, 4 - Tel. 23 83 71

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



LOCAL

* Durant el mes de ju lio l s'ha 
realitzat el Casal del GESC, com 
ja vé essent tradició cada estiu. 
A ques t any el tem a era la 
im aginacióqueto tnen /a téa l seu 
interior. Així, els monitors tenien 
com a tasca fer treballar aquesta 
imaginació a través de contes 
inacabats, obres de teatre que els 
mateixos nens/es preparaven... 
També s'han fet activitats noves, 
com ara una caminada a Bescanó, 
una "bicicletada", una muntada a 
cavall...

Els m o n ito rs  del GESC 
agraeixen la participació de tots 
els nens i nenes, que aquest any 
han estat un total de 110.

* Colònies del GESC (Grup 
d'Esplai de Sant Cugat) a Sant 
Salvador de Vianya (Garrotxa). 
Les colònies van tenir lloc del 21 
al 27 d'agosten aquest bel I indret 
de les nostres comarques. Les 
edats eren deis 8 ais 13 anys, i les 
inscripcions s'havien de fer a la 
rectoria de la parròquia de Sant

Cugat (carrer Llarg, 56) de Salt. En 
aquestes colònies es continuà la 
mateixa dinàmica del Casal del 
mes de ju lio l. La imaginació va 
ser l'element més important, entre 
d'altres coses. Les colònies troben 
la seva inspiració en el llibre  
d 'Antoine de Saint-Exupéry, El 
Petit Príncep. Les aventures d'un 
nen que viatja de planeta en 
planeta serviren per guiar la petita 
historia de les colònies del GESC.

R F n i i M  L

_____________________________ _________ ___________________________1

-  Del 6 al 18 de ju lio l, al Museu de Salt: 
Exposició "Gent de D ibuix".

-  Exposició d ’artistes saltencs alscomerços 
de la vila en una nova edició que enguany 
s'anomenà "ArtSalt95"

-  El Museu de Recursos Hidràulics de Salt 
oferí del 20 al 30 de ju lio l l'Exposició de 
l'Escola Municipal de Belles Arts.

-  Del 20 al 26de ju lio l,tam béa l Museu de 
Salt, exposició dels Amics del Bonsai.

-D iu m e n g e 3 0 d e ju lio ld e 7 a  11 del matí: 
Concurs de Pesca Especial Festa M ajor,

organitzat per la Societat de Pesca Esportiva La 
Carpa.

-  El Casal de Joves-Bar l 'Estació va oferi del 
21 al 26 una exposició del Taller de nens 
muralistes d'Estelí (Nicaragua).

LA FARGA
col.labora i anuncia’t
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EL DIAMANT DE LA PLAÇA

Moments de gràcia

Històricament podem com- 
provarque, desprésd'unacrisi im
portant, com pot ser la que estem 
vivint, es produeix una renovació 
en pro fundita t. Avui, per mi, 
aquesta renovació es manifesta 
sobretot per la via de la tendresa 
humana.

N 'h i ha prou d'anar amb els 
ulis oberts per descobrir moments 
degràciaquerenoven laconfiança 
en la humanitat. Perexemple: Vaig 
a casa d'un difunt. M 'obre una 
noia amb un altgrau dedeficiéncia 
física i psíquica, que s'estimava 
m olte l seu avi que acaba de morir. 
La mare de la noia m'explica com 
s'estimaven i com la noia li donava

el menjar a l'avi els últims temps. 
I, un cop s'havia acabat el menjar, 
l'amanyagava dolçament, com si 
aquells gestos formessin part de 
l'a lim ent necessari.

No em feu explicar com ni per 
què, però surts d'aquella casa com 
transformat, amb la certesa íntima 
que la flama de l'esperança no 
s'apagarà mai, permésqueel món 
que tenim sigui "deficient".

Un altre dia ve a preparar el 
casam ent una pare lla  i, en 
comprovar que la noia donava 
classes d'anglès, li vaig preguntar 
q u in  d ic c io n a r i anglès 
m'aconsellava, perquèdel que tinc 
no n'estic gaire satisfet. Ella em va

aconsellar el "Collins" com el 
m illor, i m 'ho vaig anotar, per si 
mai em decidia a adquirir un altre 
diccionari. Doncs bé, arriba el dia 
del casament, i al final, els nuvis 
em vénen a donar les gràcies i em 
treuen un paquet amb un regal: el 
diccionari "Collins".

FIAT PUNTO. LA RESPOSTA .

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

CONCESSIONARI



EL DIAMANT DE LA PLAÇA

Fa pocs dies vaig anar a visitar 
una dona malalta, que havia tingut 
una gran vitalitat, i ara pateix la 
m alaltiadel'A ltzheim er. En laseva 
defallença física i mental no em 
podia d ir coses gaire coherents, 
però em transmetia una gran 
tendresa tot explicant-me la seva 
infantesa. Jo, al peu del llit, li donava 
la mà i l'escoltava i, en contacte 
amb aquest m isteri de do lor, 
recordava les paraules del meu 
bon pare quan estava a l'hospital: 
"En aquesta vida hi ha misteris de 
glòria i misteris de dolor. I els hem 
de passar tots".

No sabria d ir com, però el 
contacte amb malalts és de les 
coses més "sanes” que hi ha.

L'altredia van venirdues mares 
africanes, amb criatures. Mentre 
els acompanyava cap a la Casa dels 
Campaners, un nen d'unstresanys 
em va buscar de seguida la meva

mà i em mirava enlaire amb aquells 
ulls preciosos i aquelles faccions 
bellíssimes dels petits africans. El 
seu gest d'acostament em va fer 
sentir més acollit que acollidor, 
més acom panyat que acom 
panyant. Era com un símbol d'un 
futur properd'una convivència que 
ens ha d 'enriqu ir humanament a 
totes dues parts.

Els "moments de gràcia" són 
tansenzills i quotidiansquesolen

passar-nos per alt. És possible que 
a vegades tinguem  mom ents 
baixos, en quèenscosta prou portar 
el fe ix  de les p ròp ies p reo
cupacions, però potser aquestes 
preocupacionsserien menys si ens 
miréssim la vida i les persones 
d 'una altra manera, amb més 
tendresa.

Miquel-Àngel Ferrés

OPEL

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

A U T O - T A L L E R

EXPOSICIÓ I VENDA:
Carrer Major, 156 
Telèfon 24 20 43 
17190 SALT
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Carta a una bosnia

Estimada amiga bosnia:
Les teves paraules no han arribat 

directamenta mi, ho entenc. No sé 
res de tu. Probablement estàs 
perduda entre un mar de refugiats 
que simplement busquen això: 
refugi percontinuarsobrevivint. El 
més segur és que aquesta carta no 
t'arrib i, si més no potser servirá per 
sensibilitzar alguna gent.

El que més em sorpén és que 
no fa pas gaires mesos se celebrà a 
Alemanya el 50éAniversaridelafi 
de la Segona Guerra Mundial. 
Nombrosos actes se succeiren amb 
la finalitat de recordar a tots i a 
tothom aquella barbàriequeassolà 
Europa i evitar així la seva repetició. 
Jo no sé exactament per quins 
mecanismes es regeix la ment 
humana, però es veu que el record 
del nazisme que tantes vides es va 
endurnoés suficientni de bon tros 
per evitar allò que ni tan sols hauria 
d'havercomençat: la neteja ètnica 
a Bosnia.

Si em permets anomenar-la 
a ix í; la "setm ana negra de 
Srebreniska" sembla que no ha

produïtcap efecte aquí en aquesta 
nostra Europa, on vivim  en pau i 
amb massa preocupacions per 
adonar-nos que allò que tantes 
vegades hem condemnat torna a 
passar a una o dues hores d'avió 
del nostre país. A ixò que passa no 
sé si és hipocresia, desconeixement
o despreocupació. Sigui el que 
sigui, la veritat és que ningú s'ha

començat a moure fins que ja ha 
estat massa tard per evitar tantes 
violacions de dones bòsnies, tants 
a fuse llam en ts  d 'a d o le sce n ts  
enemics dels serbis, tants i tants 
actes que em fan pensar, amiga 
meva, que l'home ha deixatdeser 
home.

No em puc imaginar quant 
patiment, quanta incomprensió per

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

OLARs.a.
C/. Joan Maragall, s/n. - Zona Esportiva 

Telèfon 23 58 11 - SALT

restaurant 
VILANOVA ||

Passeig Marqués de Camps, 51 Tel. 23 30 26
17190 SALT (Girona) PREGUEM R ESER VIN TA ULA
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la paràlisi de l'O N U , quantes i 
quantes penúries estàs passant. La 
poretdeu recórrerel cos recordant- 
te que en un moment pots ser

que lluiten a primera línia defront 
encara no saben per quina raó, 
imatges frapants d'infants morts al 
carrer pels trets d'un franctirador, 

vells poc àgils 
perrespondre a 
les alarmes que 
anuncien  un 
nou bom bar
deig, mares que 
moren per pro
tegir els seus 
fills...

Tantes i tan
tes víctimes in
nocents d'una 
barbàrie que 
sembla notenir 
f ina l.D esp rés  
d 'a ixò només

em queda d i r-te que t'acompanyo 
en el teu patiment, en la teva 
profunda por, tots et recordem, 
però no sé ben bé quina és la força 
queensimpedeixd'actuar. Malgrat 
to t, et v u ll donar una m ica 
d 'esperança. La consc iènc ia  
humana que tots tenim  s'està 
començant a despertar, potser 
massa tard, però espero que 
almenys serveixi per alguna cosa. 
Que la pau que tantes vegades 
prediquem arribi aviat al teu poble 
i a la teva gent per posar fi a tant 
sofriment i porti una petita llum 
d 'esperança als vostres cors 
desolats.

Iolanda Pineda

morta. Seràs una xifra més entre 
tantes m ilsde refugiades violades,
o mortes, res més. Ningú no s'adona 
de l'absurditat, de la irracionalitat 
de les guerres? Nens de 13 anys

<MARGENAT>
Telèfon 23 06 79

C /. Major, 57 - SALT

Sport Garatge, s.a.
JOSEP CASALS
* R ep arac io n s  Pas. Marquès de Camps, 5
* E n g rassam en ts  Tel. 23 33 11 - SALT
* N ete ja

Subministres 
Catalunya, s.l.

VOLVO
Camions i Autobusos

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

Manel Brugués i Feliu

Va néixer a Salt el 1935. Als cinquanta-i-tants anys ¡ 
de resulta d'una afecció diabètica, perd totalment 

el sentit de la vista que, sortosament, 
va recuperar quatre anys més tard.

Durant aquest període de ceguetat, aplica les 
seves innates qualitats d'inventiva a idear 

petits aparells i jocs recreatius per a ús de cecs. )J
Com comença aquesta 

afició a inventar, a idear i a 
construir aquests jocs i aparells?

Em vé de molt lluny. Ja de 
petitsentia curiositat per les idees 
i la inventiva. Professionalment 
sóc mecànic-torner i fresador, i 
sempre m'ha agradat superar
me, i llegir, i estudiar. I resulta 
que, a conseqüència de la 
diabetis, vaig perdre la vista i 
durant quatre anys vaig quedar 
completamentcec, sense veure- 
hi gens ni mica. I durant aquell 
temps vaig desenvolupar aquel la 
meva afició a la inventiva, tot 
aplicant-la a la problemàtica dels 
cecs.

Quins aparells heu inven
tat?

Primer aquest, que per un 
sistema deteclatsi puntslluminosos 
se rve ix  per in ic ia r-s e  en 
l'aprenentatge de l ’alfabet Braille. 
I he ideat, també, diversos jocs per 
acecs, com aquestde billar, i un de 
petanca, i d'altres que es basen en 
l'exercitació del sentit del tacte.

Algun d'aquestsaparellss'ha 
fabricat en sèrie i s'han comer
cialitzat?

Per ara, no. Però sé que me'n 
volen comprar algun. Jo serveixo 
per idear-los i per construir-ne el 
prototipus, però no compto amb 
els recursos necessaris perfabricar- 
los en sèrie i comercialitzar-los. 
Peraltra banda, pensoquelafunció 
de l'inventor és inventar i que hi

LA FARGA
col.labora i 
anuncia ’t

hauria d'haver industrials, em
presaris, capitalistes o organismes 
com ara la Cambra de Comerç, 
etc... que s'interessessin per la 
nostra feina, per les nostres idees. 
Si a algú li interessen els meus 
invents, jo  encantat de la vida.

Sembla que una organització 
com l'ONCE, que precisament té 
per objectiu vetllar pel benestar 
dels cecs, hi hauria d'estar 
interessada...

Jo estic molt agraït a l'ONCE. 
Quan vaig quedarcec en vaig tenir 
sort. Ells em van ensenyar a anar 
amb bastó i vaig tenir una pro
fessora -que es diu Marutxi i és 
basca- amb qui vaig aprendre el 
Braille.

B U R C H  constructors, sa Salt

* CASES
* AMPLIACIONS
* REHABILITACIÓ

Pere Coll i Guitó, 3 - Tel./Fax 23 86 02 
17190 SALT (Gironès)
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Però a l'ONCE coneixen 
l'existència dels invents que heu 
anat ideant per a ús dels cecs?

Sí, però sembla que no els 
han interessat prou.

Existeixen altres productes 
d'aquest tipus a l'abast dels cecs?

Molts. L'ONCE mateix en 
disposad'unagran varietat, perquè 
això ho porten m o ltbé ise 'lshade  
felicitar. Jo els felicito. No fa gaire 
tem ps, van m un ta r-ne  una 
exposició en una carpa que es va 
instal.larexpressamenta la Devesa 
de Girona i, efectivament, hi havia 
molta cosa i molt interessant. Però 
cap de semblant als que jo  he 
inventat. Vull dirqueelsmeussón 
totalment originals.

Hi ha empreses dedicades a 
la fabricació i comercialització 
d'aquests útils?

Naturalment, i d 'aquí bé que 
hi hagi tanta varietat.

En Manel Brugués, rodejat d'alguns dels seus invents.

Icap d'aquestes empreses 
especialitzades estaria inte
ressada en els vostres pro
totipus?

No em preocupa. Ja hetd it 
que la meva feina és idear, feina 
que, per alta banda, la faig per 
afició, perquè hi disfruto.

Però, tot i així, no és 
decepcionant-o almenys poc 
estim ulant- veure que tot 
l'esforç esm erçat amb 
l'encomiable idea de ser útil, 
de cercar solucions que 
serveixin als altres, a la pràctica 
no serveixi per a res, ja que 
ningú no en fa cas, ni ningú en 
fa ús ni se'n beneficia ningú, 
perquè ni tan sols ningú en 
coneix la seva existència?

Cadascú és com és i jo  
quan disfruto - i  hi d is fru to - és 
quan penso i faig totes aquestes 
coses. Sense altre interès. Em 
dono per satisfet. Ah! i pel que 
fa al possible desconeixement 
de l'existència dels meus in
vents, crec que la premsa, els 
m itjansdecomunicació, algun 
paper hi podeu tenir...

Potser és veritat. Aquí 
queda el nostre gra de sorra.

Josep Cristòfol

Venda i reparació de bicicletes 
velomotors i motos

MOTOS
CATALUNYA

C/. Major, 307 
Telèfon 23 93 67 
SALT

PERE TEIXIDOR-
MONTESA
PEUGEOT
VESP1NO
DUCSON
HONDA

DUCATl
VESPA
DERBI
PUCH

StRHALLERIA I FUSTERIA METAL.LIC& 
EN FERRO I ACER INOXIDABLE

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

Doblat de xapes i talls

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

La revista La Farga dedica el tema 
central d'aquest mes als espais públics 
oberts a on juga la mainada. Ja sabem 
que la xicalla pot jugar en molts llocs: a 
casa seva; a l'habitació; en època de curs 
escolar: l'hora del pati; on els patis inte
riors dels edificis.

Tam bé a jocs convencionals i 
establerts com per exemple el futbol, en 
espais especialment dedicats a l'esport, 
etc..

Però aquí volem donar una visió, 
possiblem ent d 'enyorança, d 'altres  
temps, en què els petits érem tot el dia al 
carrer, a jugar. I era un joc espontani i 
lliu re , a on, moltes vegades, s'im-

provitzava qualsevol cosa, i la quitxalla 
ens ho passàvem molt bé amb la colla.

Avui dia la mainada està més 
atrafegada, i per regla general són menys 
temps al carrer, també els jocs no tenen 
res a veure amb aquells d'abans, ara són 
fins i tot electrònics, cosa que indi
vidualitza a les persones.

Per això, presentem una relació 
d'espais públics, amb mobiliari de joc 
infantil: tobogan, gronxadors, etc.., a fi 
que la mainada s'entretingui i passi una 
bona estona.

Col·lectiu de Redacció

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



TEMA CENTRAL

Jocs d'abans

Possiblement, jugar és el pri
mer acte social que realitza un 
nen, i d'infants n'hem estattots, i el 
joc ha existit sempre, la qual cosa 
vol d ir que passar el temps en 
quelcom que es fa amb l'ún ic 
objecte d 'entreten i r-se és molt an
tic. També el joc pot serde formació 
i d'aprenentatge.

Però, tal vegada, els jocs han 
anat canviant, i dins d'aquesta 
societat, molt competitiva, agres-

punta en els seusextrems, i quees 
feia saltar pegant-li un cop de dalt 
a baix, a prop d'una de les puntes, 
és el que en dèiem jugar a bòlit, i 
una bona colla de mainada hi 
jugava.

També a cavall fort, aquella 
filera de noisencorbats,posaven la 
seva espatlla a fi que els companys 
hi saltessin a sobra, quants més 
m illor, i si el cavall forts'enfonsava

loe de l'osset, taba de xai, de 
les quatre cares que són dites: rei, 
botxí, panxa i forat d'aigüera, i 
que en el joc de l'osset es tira a tall 
de dau.

A xancla o peu coix, amb els 
requadres pintats a terra i una 
pedra, que a peu coix s'havia d'anar 
fent passar per tots ells.

A l ¡oc del 
pinyol, en què un
conte, doblegat i 
recolzat a la paret, 
a una determinada 
distància, l'havies 
de fer caure d'un 
cop de pinyol, i 
aquest havia de ser 
d'albercoc, si no, 
no valia.

Plaça del Mercat. (Foto: M. Calvo)

siva, individualista, etc., d'un temps 
cap aquí s'estan in troduin t nous 
jocs i noves maneres de passar 
l'estona diferentsdelsd'abans; vull 
dir, que la persona necessita menys 
els altres per entretenir-se, i així, 
en el fons, van educant unasocietat 
més agressiva.

Abans, amb un simple pal i un 
tros de fusta cilíndrica acabat en

havien perdut, i tornem-hi. Per 
contra, si aguantava, la colla de 
sota eren els qui després havien de 
saltar i fer caure el cavall fort.

A obi, jugar a boles..., en 
forats fets a terra, en què amb els 
dos polzes junts s'havia d'anar 
fent avançar la bola i matar la dels 
altres i anar a obi.

El joc del 
mocador, en què
un com pany a- 
guantava pels ex
trems i de dalt a 
baix un mocador. 
Es formaven dues 
c o lle s  i a una
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TEMA CENTRAL

determinada distància, igual pels dos bàndols, i el 
del mocadoral mig. En donarla sortida, guanyava 
el qui primer agafava el mocador.

La petadora de lledons, un tros de saüquer 
buit, amb un pal c ilín d ric  que ajustava al 
mil·límetre, i amb un lledó munició, esdonava un 
cop sec i sortia, amb molta pressió, el fru it que 
actuava com a projectil.

A xapes, que hi jugaven fins i tot els més 
grans, al carrer. I tants i tants altres jocs, comparar 
i saltar, etc...

Com podeu veure, les inversions en els jocs 
d'abans eren quasi inexistents, malgrat que la 
major partde les vegades hi posaves la teva pròpia 
carcanada, també la pell i la carn a fi de passar una 
bona estona. A més es feien autèntiques colles. 
Avui dia, amb la societatcompletamentcapitalista 
i con-sumista, el consum també ha arribat a l'edat 
més tendra, i així ens ho venen, i així ens ho 
planifiquen, oblidantaquellsvellsjocsi introduint- 
ne de nous, perfer, al cap i a la fi, una nova societat 
que en diuen més moderna.

Plaça del Mercat. (Foto: M. Calvo)

Ludoteca 
" Les Bernardes f"

Plaça de la Llibertat. (Foto: M. Calvo) Ludoteca de Les Bernardes. (Foto: M. Calvo)

í



TEMA CENTRAL

Jocs al carrer

La televisió va ser sens dubte 
l'a rtific i que sense adonar-nos-en 
va canviar els hàbits dels jocs dels 
nostres infants. Els jocs en els 
carrers i places, en els descampats
0 vora el Ter, a les golfes o a la 
pallissa han quedat avui reduïts a 
la mínima expressió. Altres motius 
han in flu ït també en aquest canvi, 
la massificació dels nostres carrers 
sense deixar espais naturals a 
l'abast, les places esquifides i 
voltades de blocs de pisos massa 
alts, elscotxeshan envaït els carrers
1 les voreres.

To t un cú m u l de c ir-  
cu mstàncies varen ferdesaparèixer 
els jocs de carrer, i encara que 
tím idament s'han mantingut als 
patis de les escoles, no s'han 
manifestat als carrers i places ni el 
jugar a boles, ni la baldufa, ni la 
rutlla o el cavall fort, o tants d'al tres 
jocs que sense saber com un bon 
dia de cada any sortien al carrer i 
tothom jugava i competia.

Lapetancaqueen Pereensva 
portar de França va retornar el joc 
dels homes a la plaça Verdaguer. 
Feia anysqueels homes no jugaven 
a boles o a xapes en els nostres 
carrers, i la petanca va revifar amb 
molta força, fins a fer créixer un 
casal a recés de la Rectoria. Tot va 
començarquan unacollad'homes 
varen tornar a jugar al carrer.

També és veritat que els jocs 
d'avui són més civilitzats, i els nois 
del Veïnat i els de Salt no van a 
copsdeterrossa. Les instal·lacions 
esportives no es redueixen a un 
camp de futbol i les alternatives 
d'esbarjo són a l'abast de tothom, 
així com els casals d'estiu o les 
colònies de vacances; hi ha un 
munt de coses perferque no siguin

els jocs al carrer. A ixò no treu, 
però, que des de les nostres pàgines 
vulguem manifestarqueelscarrers 
i les places del nostre Poble han de 
ser un espai lúdic que hem de 
recuperar.

Jaume Bosch i Termes

Plaça de Catalunya. (Foto: M. Calvo)

Piscina. (Foto: M. Calvo) L
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CRÒNIQUES DE VILA-SAFAREIG

"Trenta dies sense tele"

-  Papa, papa, mira l'Abel! 
Jo estava m irant els d ibuixos de 
la tele i m'ha canviat el canal. 
Digues-li que posi els d ibuixos, 
papa! -va  protestar la Laia.

-  No valen res aquests 
d ibuixos, burra! -va  contestar 
l'Abel. Aquesta pel.lícula sí que 
és tope güai.

-Papa, m'ha d it burra i no 
em deixa veure els d ibuixos.

-C a lleu ,ja !-c rid àe n  Bernat, 
pare d'aquesta família i alcalde 
de Vila-Safareig, deixant sobre la 
taula, enfurism at el d ia ri que 
estava lle g in t- Ni d ibuixos ni 
pel.lícula, ara és l'hora de posar 
les n o tíc ie s -i va canviar el canal.

-B o n e s  ta rdes ! sa ludà  
l'lr ineu ,que  ara arribava. L'Irineu 
és el f ill gran d'en Bernat i cap de 
l'oposic ió  de l'ajuntament.

-Q u e  em deixeu posar un 
documental sobre la protecció 
dels boscos de ribera que fan en 
el canal 34?

-A ra  estem  m ira n t les 
notícies -v a  d ir en Bernat.

-N om ése ll mira lesnotícies. 
Jo el que vu ll veure és una

pel.lícula d 'acció. És d'en Clin 
Isbud.

- I  jo  els dibuixos.
-  Bé. Jo proposo que ho de

cid im  dem ocràticament-suggerí 
l 'I r in e u .  Estem en un país 
democràtic, no?

-E l país pot ser tan de
mocràtic com vulguis, pero A 
CASA M ANO JO , que per alguna 
cosa sóc e lc a p d e fa m ilia ie lq u e  
porta les garrofes.

- I  jo  què?, també treballo 
igua l que tu, a llà m ate ix, i 
con tribue ixo  també econòm i
cament per tira r endavant la 
família.

-Q ue treba lles  igual quejo? 
L 'ú n ic  que feu vosa ltres  és 
in tentar enfonsar-nos tots els 
projectes....

-Q u è  passa aquí?... Prou! 
Vam quedar que aquí a casa no 
es parlaba de política! -o rdenà  la 
Mariona, la mare, que venia de 
la cu ina eixugant-se les mans.

-M a m a , l'A b e l m 'ha  d it 
burra i no em deixa veure els 
dibuixos.

-N o  sóc jo  qui no et deixa 
veure els d ibuixos, sinó el papa, 
que tampoc em vol deixar veure 
la pel.lícula ni a l'Irineu el docu
mental.

TIPOGRAFIA- OFFSET 
PAPER PER ORDINADOR BeMala■ CENTRE RECANVIS MOTO

Impremta Pagès, SA
C$)

V E N D A  R E C A N V IS  
TALLER  R E P A R A C IÓ

V / IMPORTADOR PER A ESPANYA©
c./ Eixampla, 8 - Tel. 42 01 07 - ANGLÈS (Girona)

—

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



CRÒNIQUES DE VILA-SAFAREIG

- N o  t 'e s fo rc is  A b e l, en 
aquesta casa encara rom an 
l'om bra negra de la dictadura....

—IRINEEEEEUU! escridassà el 
pare.

En a q u e ll m o m e n t es 
distorsioné la imatge de la tele, 
sortiren moltes ratlles i s'apagà 
to t de cop l'aparell. Van intentar 
to rna r-lo  a engegar però no 
fun c io n ava . El van po rta r a 
arreglar i la resposta fou tràgica: 
haurien d'estar-se, com a mínim 
dues o tres setmanes sense tele. 
Era una avaria greu i havien 
d 'enviar l'aparell a Alemanya per 
arreglar-lo.

Al princip i hi hagué un clima 
una mica tens: mal hum or, males 
cares, silenci, avorriment, no sa
ber què fer, ni què fer ni què dir, 
ja que abans quasi sempre tenien 
la fe/eengegada i no hi havia lloc 
per masses diàlegs, i els pocs que 
hi havien eren breus, raquítics. 
Els primers intents de tertúlies de 
sobretau la varen naufragar: al cap 
de deu minuts ja no sabien què 
més dir.

L'endemà, en Bernat, quan 
sortia de l'ajuntament, va anar, 
com de costum, al video-club a 
llogarunape l·lícu la .A llà  recordà 
que tenien el televisor espatllat. 
Llavors passà per davant de la 
biblioteca i se li acudí que ja que 
no podia llogar un vídeo podria 
anar a buscar una novel·la a la 
b iblioteca, i que, a més a més, 
això era gratuït. A ixí fou com en 
Bernat començà a agafar afecció 
a la lectura. La Laia trobà una 
vella flauta a l'armari i s'afeccionà 
a la música. L'Abel descobrí que 
ten ia  traça pel d ib u ix  i les 
manualitats. També trobà més 
temps per jugar amb els amics i 
anar en b ic ic le ta . L 'Ir in e u  
aprofundí els seus estudis envers 
l'o rn ito lo g ia  i to t el que es 
relaciona amb el meravellós món 
dels ocells. I la M arióna començà 
a fer brodats i ganxet.

Mica en mica començaren a 
s o rg ir a legres te r tú lie s  que 
donaren més caliu de família i 
ajudaren a m illo ra r notablement 
el d ià legfam iliar. Però trenta dies

després de l'avaria, quan s'es
taven em m otllanta aquesta nova 
manera de viure, arribà l'aparell 
arreglat. D 'aquívan néixernoves 
discussions: alguns estaven més 
a favor de la tele i d'altres més en 
contra, però amb el que tots van 
estar d 'acord era que havien de 
buscarlam anerade m irar menys 
la tele que abans i dedicar més 
tempsa la vida defam ília. Havien 
descobert que mai com aleshores 
havia estat la família tan unida i 
alegre.

Xavier Margenat
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JOCS D’ABANS-JOCS AL CARRER

El joc de "la gallina cega"

"La gallina cega" 1788 - Francisco Goya

El present núm ero de La 
Farga tracta de jo cs i d 'on  juguen 
la m ainada en el pob lé  de Salt. 
Jo no us parlaré, p ròp iam ent, 
d 'u n  jo c  sinó d 'una  obra d 'a rt 
que  m ostra  a q u e ll jo c  tan 
conegut per a to thom , com  és 
"la ga llina  cega".

Aquesta p in tu ra  de Fran
cisco G oya, realitzada el 1788, 
fo rm a  p a r t d 'u n  c o n ju n t  
d 'e s b o s s o s  p e r a ta p is s o s  
destinatsa lesestancesprivades 
de les Infántesal Palau del Pardo 
a M adrid . Els esbossos g iren al 
vo ltan t de temes alegres de jocs 
i passatemps, partin t, com  a eix 
centra l, de la rom eria  que es 
realitza per Sant Isidre a M adrid .

L 'obra és interessant ja  que 
mostra una escena senzilla  però 
real, a través de personatges 
v ius que es desm arquen de la 
trad ic ió  d e figu resm ito lòg iques  
que hi havia fins aleshores.

El tema de "Laga llinacega" 
és un dels jocs preferits entre el 
reperto ri francès del ga linde jar, 
i m enys  in n o c e n t de l que  
sembla. Goya recu ll la trad ic ió

francesa i la despulla de tota 
teatra lita t en la representació, 
envo ltant-la  d 'un  paisatge que 
no pren protagonism e a l'acc ió  
centra l.

En l'esbós, dones i homes 
agafats de les mans form en un 
cercle al vo ltan t del jo ve  que, 
a m b e lsu llsen ve na ts i la cu I lera 
de fusta, in tenta  reconè ixer la 
seva promesa, que en román 
fora.

M itjançan t una sim ple obra 
artística hem pogut conè ixe r 
nom brosos detalls de la seva 
è p o ca , c o s tu m s , ve s tu a ris , 
societat. El tema de la p in tu ra  és 
un jo c  ingenu a s im ple  vista 
que amaga els jocs del festeig, 
to t plegat un jo c  d ins un altre 
jo c .

Ma. Àngels Mir i Casas

GESTORIA
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Països Catalans, 147 - Tel. 24 44 49 -17190 SALT
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CAGAFERRO

L’acudit foll

IMATGES

La intolerància

La nostra c iv ilitz a c ió , l'o cc iden ta i, té més de 
dos m il anys d 'h is tò ria  i d 'experiènc ia . A m b to t i 
a ixò, encara ha de p rom o c ion a r i recordar una 
sèrie de valors que haurien de ser ben normals,
i per aquest m otiu  organitza " l'a n y  in ternac iona l 
de..." a: la dona, els nens, els drets hum ans... O 
sigui, a llò  que la nostra c iv ilitzad a  societat en d iu 
"m arginats" i desvalguts. Aquest any li ha tocat a 
la to le ràn c ia .

To le rànc ia  (segonsel d icc iona ri de la llengua 
catalana, de l'E nc ic lopèd ia  Catalana, pag. 1926): 
f/1 A cc ió  de to lerar. 2. C apacita t de l ’àn im  de 
to lerar, d isposic ió  a to lerar. 3(1) A c titu d  teòrica
i p ràctica  de q u i respecte les conv icc ions d 'a ltr i 
en m atèria  re lig iosa, p o lítica , ètica, artística, 
etc.., i  no n 'im p e d e ix  l'exe rc ic i. (2) to le rànc ia  
re lig iosa  H IST/POLIT: Reconeixem ent lega lper 
pa rt de l'es ta t de l d re t a professar qua lsevo l 
re lig ió  d is tin ta  a l'o f ic ia l. 4. M ED/FARM  Facultat 
d 'hab ituar-se  a l'ús  co n tin u a t o c re ixent d 'una  
droga, d 'u n  m ed icam ent, etc. o facu lta t de 
suporta r aquest ús. 5 TECNOL Error o inexactitud, 
en més o en menys, que és perm ès en les d im en

sions d ’una peça respecte a les ind icades en les 
cotes de l p la  de construcció . I si busquem  la 
parau la  to le ra r  ens d iu : Suportar en els altres  
que lcom  que hom  desaprova, usant indu lgència , 
no p ro h ib in t-h o  i im ped in t-ho ...

Un fet tan c iv ilitz a t i dem ocràctic  com  és la 
to lerància , és un dels actes de la hum an ita t que 
més li costa portar a term e.

La h istòria  està plena d 'in to le rànc ies. I no 
hem d 'anarga ire  lluny. La Segona Guerra M undia l 
va com ençar per part dels nazis i feixistes, al no 
to le ra r qualsevol ideo log ia  o pensament que no 
fose l seu. I p e rta n tva n  v o le r im p o s a rp e r la fo rç a  
el seu pensament. Però possiblem ent hi ha m olta 
més manca de to le rànc ia  ara. No vo ld ria  fe r un 
recital d'actes in c iv ilitza ts  i in to lerants que està 
portan t a term e la nostra societat i que nosaltres 
d 'una  manera o altra ho estem to lerant. O  sigui 
que som to lerants a la in to le rànc ia . Som tolerants 
amb la guerra de Centre Europa, amb el racisme, 
amb la m arg inació, amb l'especu lació , amb la 
d iferència  de classes, amb el "cam pi qu i pugu i"... 
amb les proves nuclears, amb els m ilita rs, amb la 
llu ita  arm am entista, amb la degradació del m edi 
am bient...

Si la nostra fos una c iv ilitza c ió  culta, so lidària  
¡to lerant, no caldria organitzar anys internacionals 
dedicats als "m arginats" que la societat ha creat i 
que en ei fons necessita per poder ju s tifica r que 
som una societat c iv ilitzada .

Per tant, com  que som tan to lerants amb la 
in to le rànc ia , algun dia ens hauríem  de posar 
d 'acord  i ser del to t in to lerants.

Guillem Terribas



^  a Salt, a l'av. de Francesc Macià

^  3 dormitoris doblGS

^  1 bany + auxiliar 

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

^  pàrquing opcional 

^  facilitats de pagament.

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.

E U G E S A
C O N S T R U C T O R A  .  IM M O BIL IÀ R IA

Fem realitat el vostre somni

C/ Major, 182 - 17190 SALT (Girona)

T e l .  23 55 61


