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El pastoret espera senyal

Quin fred que sento mareï, Pastoret!
voleu dir posar-me en camí? A Betlem a mitjanit!
No he vist senyal encara Vés en compte amb la fredorada...
anunciant el nen Diví. amb la samarra ben cenyit

i la bufanda enrotllada.
Veig el cel de color gris
i les riberes ben glaçades, I no vessis el tupí
el sembrat arran de llis omplert de mel de l'anyada,
i les muntanyes enfarinades. oferint-la sense mentir

"néctar de la nostra prada
El ramat està alerta,
les aus cercant fullam, Si la Verge et pregunta...
els pastors de la cima deserta d'aquesta dolçor t'has desprès?,
a poc a poc van baixant. digue-li que és poca cosa

comparant qui portarà
Sento bels de petites ovelles del món tot el seu pes.
i qui-ri-quics de gall vermellós,
paons de penjades orelles Pastoret!
amb plomes de meravelloses colors. A Betlem que ve baixada,

corre!, salta barrancs,
Què em dieu mare?, no t'espanti la gebrada...
encertat posar-me en camí?, hi ha ardentor de bons afanys!
ho espero alertada...
d'aquell àngel mirant-me a mi? Anna Bonal
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Carta als Reis

LA FARGA també ha escrit la seva carta ais Reis 
d’Orient. El Consell de Redacció de seguida es va posar 
d’acord sobre el contingut de la carta i què hi hauríem de 
demanar.

- En primer lloc, salut i prosperitat per a tothom, 
especialment per a totes aquelles persones relacionades 
amb el Casal i amb la nostra Revista: socis, lectors, 
anunciants, redactors, fotògrafs, corrector, compaginador, 
personal d'impremta, distribuïdors, membres del Consell 
de Redacció i col·laboradors en general.

- Ja que la publicitat és la que -en  bona part- fa 
possible la pervivéncia de la Revista, també hem demanat 
molta prosperitat per al comerç de Salt, per tal que, així, 
puguem veure incrementats els encàrrecs d'anuncis a les 
nostres planes.

- A continuació i directament relacionat amb 
l'anterior petició, que LA FARGA recuperi la regularitat 
mensual, amb augment del nombre de pàgines, coses que 
la manca de publicitat impedeix actualment.

- 1 molts anys de vida.
- 1 pau al món.
Creiem sincerament que hem fet bondat durant tot 

l'any; en definitiva, pensem que hem estat bons minyons 
i que les nostres peticions són raonables. Per això tenim 
fe que els nostres desitjós seran atesos per SSMM els Reis 
Mags.

Que així sigui!!

LA FARGA NO SE SOLIDARITZA NECES
SÀRIAMENT AMB LES OPINIONS EXPRES
SADES AMB ELSSEUSARTICLESSIGNATS 
I QUE PUBLIQUEM ÍNTEGRAMENT RES
PECTANT L'OPINIÓ DELSEU AUTOR.

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

TRAMUN BOY'S és el nom 
de la revista del Tramuntana. 
Neix per iniciativa de les 
famílies del club, i la dirigeix 
un estudiant de Ir  de BUP, 
Sergi Font, amb la col .laboració 
de Joaquim Bosc, Lluís Vilà, 
Álvaro Caldelas i Dani Escrivà, 
que form en el Consell de 
R edacció, tots ells  tam bé 
estudiants de lr  de BUP.

Aquesta activitat els ajuda 
a d escobrir el m ón del 
periodisme i a desenvolupar 
les seves aptituds creatives i 
literàries. També és un mitjà 
per difondre i donar a conèixer 
més detalladament als pares 
les activitats fam iliars que 
organitza el club. Esperem, 
doncs, que aquesta iniciativa 
tingui una llarga vida.

Centre Excursionista 
Saltenc

El Centre Excursionista 
Saltenc (CES) ens preparà unes 
festes nadalenques ben dis
tretes amb les seves activitats:

- Diumenge, 17 de de
sembre, vàrem fer una excursió 
a Sant Nicolau de la Gola, pel 
coll de Bracons.

- Diumenge, 24 de de
sembre, pessebre a Sant Julià 
del Món, Santa Pau.

- 1 el diumenge, 14 de gener, 
Botifarrada anual del CES.

- La CORAL ROSSINYOL 
ens va oferir pel passat Nadal 
una sèrie d'actuacions que 
feren aquestes festes molt més

dolces. El dia 24 de desembre, 
vigília de Nadal, a l'Església de 
Sant Cugat ens deleitaren amb 
un Concert després de la missa 
del Gall. El dia de Sant Esteve, 
també a la parròquia, hi hagué 
un any més el Poema de Nadal. 
F inalm ent, el d ia 29 de 
desembre, al Psiquiàtric, ens 
oferiren un Concert de Nadal.

# •

•<M A R G EN A T >
Telèfon 23 06 79

Cl. Major, 57 - SALT

Tintoreria
REGOLTA
Pells - Llanes de matalàs 

Catifes i tot el que fa referència 
a la nostra indústria

Cl. Major, 312 - Tel. 23 45 43 - SALT

T r a n n u n
Revista del C lub  Familiar Tram untana ^  ... —  ̂ ,

N úm .l

CAPÇALERA

ja  ha sortit, c-1 número u 
de la revista - l’anterior i

ufa e l mí mero'¿ero-, 
hem intentat de fer-lo

mílJor, de posar-hí 
noves coses i r ret ire'n 

d'altres.
E l primer número va 
ser ci de prova; i cl 

segon, el que tens a Ics 
mans, és e í definitiu. 
Ksperem q m  t ’agradí. 
Hem incorporat nova 

gent que ens ajudara» a 
aconseguir tma millor 

revista, la nostra, la 
vostra.

i REDACCIÓ
Director; Sergi Fmt

Capa de redmxiè: 
Joaquim Bosch
íJuh Vilà
Alvaro CaL·lelm

Jmep Bmxeda 
Jesús Gama de la Vega 
i'/Jaard /ibtilmckí 
IJiús Abdsnda

Oriol VieUa

Desembre 1995

COSTABONA *95

Diumenge 29 d'octubre ens vam disposar a pajar al Roeaeolom i al Coata- 
bona, Érem nois de 8è, BUP i FP. Vam dormir a Camprodon, en una casa petita 
per la gent que érem, però que s'hi estava moit bé. Les muntanyes no eren molt 
difícils de fer, però això no vol dirque fossin menys boniques. Vam trobar ramats 

i un de nosaltres va intentar muntar a cavaíi d'un d'
Eduard Abeienda

a t

Costabona’95 
Activitat del m e$:t’Esm  

VQpen House 
Viatge aí fons de l ’Maàrium



LOCAL

RECULL- El dia 10 de desembre, 
SALT SARDANISTA celebrà 
la Diada del Soci. Per aquesta 
especial diada hi hagué a les 
12 del migdia a l'auditori de 
Les Bernardes un Concert de 
Sardanes a càrrec de la cobla 
Costa Brava. La m ateixa 
cobla, juntam ent amb la 
Flama de Farners, realitzà a 
la tarda una Doble Audició 
de Sardanes a la Pista Polies- 
portiva.

El 26 de desembre, Ver
mut de Sant Esteve, al Casal 
de Jubilats de Salt, al passeig 
V erdaguer, i audició  de 
sardanes a càrrec de la cobla 
Unió.

-E L  MUSEU LLORENS
o rgan itzà  una sèrie de 
Tertúlies i Concerts ano
menades Les Nits del Museu. 
Era un cicle de col·loquis del 
món cultural i esportiu.

En el primer Cicle:
- Dijous 14 de desembre 

"El Barça com a fenomen so
cial de masses" amb Nicolau 
Casaus, de convidat.

- Dijous 21 de desembre, 
"El ciclisme de pista, carretera 
i muntanya) amb J.A. Escu- 
redo, Joan Llaneras, Jordi 
Serra, Miquel Campasol de 
convidats.

- El dia 27 de desembre 
se celebrà la GESCADA al 
pati del col.legi de les Do
miniques de Salt. Enguany, 
en la seva IV edició, par
ticiparen per categories 
d'edat nens i nenes de 6 a 12 
anys i de 13 en amunt. La 
mainada gaudí d'una tarda 
ben divertida al costat dels 
monitors del GESC.

-E l grup LA XARXA va 
explicar contes el diumenge 
17 de desembre al Casal de 
Joves de l'Estació. També 
van fer un taller de pessebres 
i entregaren els premis del 
concurs dels calendaris.

- L'Hospital Psiquiàtric 
ens obsequià aquest Nadal 
amb un pessebre vivent als 
jardins de l'hospital el dia 26 
de desembre a la tarda. Els 
dies 28 i 29 representaren 
els pastorets, com cada any.

- El dia 5 de gener de 
l'any que comencem d'en
cetar, a les 7 del vespre, 
GRAN CAVALCADA DE

REIS, que va sortir del 
pavelló i va fer el tradicional 
recorregut pels carrers de la 
nostra vila.

- El CLUB D'ESQUÍ 
SALT organitzà del 26 al 31 
de desembre les V Colònies 
a la Neu a Rialp/Portainèe, 
tant per a nens com per 
adults. Recordem que el 
Club d'Esquí Salt organitza 
autocars cada dissabte i 
diumenge per anar a la neu.

- El Pavelló d'Esports de 
Salt va celebrar una altra 
edició de NADAL A DOJO, 
els dies 2, 3 i 4 de gener de 
1996. Una sèrie d'activitats 
esportives per a nens i nenes 
finsa d'EGB.

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

Subministres 
Catalunya, s.l.

VOLVO
Camions i Autobusos

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

CENTRE RECANVIS MOTO

VENDA RECANVIS 
TALLER REPARACIÓ

IMPORTADOR PER A ESPANYA 

^ arie te  ̂

l
Ramon i Cajal, 8 - Telèfon 24 00 61 - SALT
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EL LLIBRE

Salt com a tema

Durant el passat any 1995, hem vist publicats 
quatre llibres que tenen en comú estar dedicats a 
temes de Salt.

El primer -cronològicament parlant- és el 
titulat "GENT DE SALT", que és un compendi de 
les jornades-debat que, amb el mateix títol, es van 
celebrar a Les Bernardes entre novembre de 1994 
i febrer de 1995. Aquestes jornades d'estudi i 
reflexió sobre la població de Salt van servir per 
analitzar i difondre com s'ha format el nostre 
poble i quines són les perspectives de 
desenvolupament en el futur. Les quatre 
ponències que configuraven les jornades: "Present 
i futur de la població de Salt", "Salt i el món", "Salt 
i Espanya" i "Salt i Girona", van ser àmpliament 
debatudes per invitats destacats en cada tema i 
pel mateix públic assistent. La publicació 
d'aquestes ponències i debats ha estat un gran 
encert, ja que deixa a les nostres mans un conjunt 
de dades molt interessants.

SALT, imatges i records és un llibre format 
per una selecció d'una cinquantena de fotografies 
obtingudes durant el primer terç del segle XX, 
procedents, majoritàriament, de fons particulars 
cedits a l'Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament. Una 
introducció de Xavier Alberch, tècnic del Museu 
de Salt, i M. Assumpció Colomer, arxivera mu
nicipal, precedida d'un pròleg de l'alcalde Xavier 
Corominas, ens explica la distribució de les

fotografies en tres blocs: una primera part 
d'imatges de tema urbà ordenades des de l'entrada 
de Salt per Bescanó fins a la sortida cap a Girona 
passant pel carrer Major; un segon apartat 
constituït per fotos referides a la industrialització 
i al món tèxtil, i finalment una selecció de diverses 
fotografies que complementarien una visió gràfica 

del poble i la seva activitat en aquella 
època: fotos escolars, festes, jocs, el 
transport, etc.. Imatges i records, ni 
més ni menys.

Llibre de coneixences. Aquest llibre 
és el fruit de la col·laboració de dos 
entranyables amics i companys de 
redacció: en Salvador Sunyer i en Lluís 
Mateu. La conjunció de la vena poètica 
de l'un amb la sensibilitat artística de 
l'altre han donat com a feliç resultat 
una obra autènticament deliciosa. 
"Llibre de coneixences" és un cant 
apassionat a Salt, als seus carrers, a les 
seves places, als seus racons, a la seva



EL LLIBRE

gent. Un llibre que, com es diu en el pròleg, ens 
ajudarà a estimar més i millor el nostre entorn, les 
nostres places, els nostres carrers, tot fruint-los 
amb ulls d'artista i amb paraules de poeta.

Val la pena de destacar-ne l'acurada realització 
de Palahí, AG, pel que fa, sobretot, a la fidelitat de 
reproducció de les bellíssimes il·lustracions de 
Lluís Mateu.

SALT, de Xavier Alberch i Josep Burch. Dins 
de la sèrie que Quaderns de la Revista de Girona 
dedica a poblacions de les nostres comarques, 
acaba d'aparèixer, per fi, el volum corresponent 
al nostre poble. El també company de redacció de 
LA FARGA, Xavier Alberch, i el saltenc Josep 
Burch en són els autors, que han realitzat un

X. Alberch /  J. Burch

QUADERNS 
de la REVISTA 

de GIRONA

destacat treball de recull històric i de divulgació 
dels aspectes més importants del passat i del 
present de la vila de Salt. Un treball que estudia 
temes com les Deveses, les hortes i els planters, la 
sèquia Monar i la industrialització, els masos i les 
torres, el poblament, els moviments cooperatiu i 
associatiu, la guerra i la postguerra, l'annexió a 
Girona i la posterior segregació, la immigració, 
l'arquitectura, el desgavell urbanístic, etc. Les 
fotografies que s'hi reprodueixen complementen 
adequadament el text d'aquesta interessant obra 
de divulgació històrica.

J. Cristòfol

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

OLARs.a. « 1

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

Venda i reparació de bicicletes 
velomotors i motos

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

DUCATl
VESPA
DERBI
PUCH

MONTESA

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

SALT HONDA

Il·lustracions de Lluís Mateu

i Aimeric

DE
ONEIXENCES
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EL COLOR DELS DIES

Carnestoltes

Carnestoltes, Si per boca
poca-soltes, tens bec d'oca,
cara nova, si l'ull gires
molta roba, fent guspires,
poc sabó. mig garro.

La mainada, No reneguis
esverada, ni t'ofenguis
que es disfressa, perquè riguin
tanta fressa ni que et diguin:
li fa por. beneitó!

Qué series Carnestoltes,
si et vesties poca-soltes
de pollastre, cara vella
de sapastre s'esclivella
o capó? amb un bastó.

Poema del "Llibre de Coneixences" 
de Salvador Sunyer i Aimeric

FIAT PUNTO. LA RESPOSTA .

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

CONCESSIONARI H M t K U n



EL DIAMANT DE LA PLAÇA

Què és el progrés?

Q uan va sorg ir la 
possibilitat de fer-lo venir a 
Salt, el grup local de Justícia i 
Pau no ens ho vam pensar 
dues vegades. Rodolfo Izal, 
el jove capellà de Navarra que 
ha estat expulsat de Chiapas 
pel govern mexicà a causa de 
la seva lluita pacífica a favor 
de la rebel·lió dels indígenes, 
va fer una xerrada a l’Institut 
de Salt i al vespre del mateix 
dia una altra, oberta a tothom, 
que es va fer al local del Casal 
de Jubilats.

Rodolfo Izal va fer un repàs 
extens de la situació política i 
social de l'estat mexicà de 
Chiapas, globalitzant la seva 
problemàtica a nivell mundial. 
Denuncià el sistema neoliberal 
que enriqueix els rics em
pobrint els pobres, deixant clar 
que la misèria del tercer món 
és conseqüència directa del 
nivell de vida que gaudeix el 
primer món.

Ens captà molt l'atenció 
quan ens parlava de la im
portància de les cultures in
dígenes, en contraposició amb 
la cultura dominant. "Aquí 
-d e ia - ens han venut la idea 
que el progrés és material: com 
més tenim, més hem pro
gressat; i llavors es desen
cadena una cursa esgotadora 
cap a la possessió de coses. Els 
indígenes, en canvi, ens diuen 
que el progrés i el desen
volupament té més a veure 
amb el compartir, amb la

justícia social i amb la fra
ternitat. No es tracta de quan
titat de consum sinó de qualitat 
d'humanitat".

Rodolfo advertí que fins i 
tot els països rics són víctimes 
del sistema neoliberal, encara 
que víctimes privilegiades, 
perquè ens fa perdre el goig 
de viure. I posava com a 
exemples: "Tenim accés a tot, 
però sembla que no tenim 
accés a la felicitat. Estem tan 
ocup ats a ten ir m és per 
consumir més, i així sentir- 
nos més importants, que no 
tenim temps de gaudir de la 
vida i de ser feliços. Tenim 
massa coses a guardar, i el 
nostre cor està trist, ja no fem 
poesia, els nens ja no juguen al 
carrer".

Explicava també que els 
indígenes, malgrat que no

tenen gairebé res, tenen un 
altre concepte de la vida. 
Estim en la m are terra, la 
respecten profundament. No 
tenen el sentit de propietat de 
la terra que tenim nosaltres, 
perquè si no ja no hi podrien 
tenir una relació d'amor. Són 
tan respectuosos que no odien, 
perquè s'odia amb la ment, no 
amb' el cor; el cor només pot 
estimar i ser estimat.

"Però nosaltres -advertia- 
cada cop estem més lluny de 
la vida, del cor, de la veritat. 
Els indígenes ens miren amb 
misericòrdia".

Rodolfo fa cinc anys i mig 
que treballava a la diòcesi de 
San Cristóbal de las Casas, amb 
el conegut bisbe Samuel Ruiz, 
perseguit i acusat de traïdor a 
la pàtria pel govern perquè 
recull i recolza les reivin
dicacions justes del poble 
indígena. Samuel fa nosa, com 
en feia Rodolfo, i per això el 
van fer fora del país. Rodolfo 
considera que l'evangeli de 
Jesú s, quan és dit sense 
embuts, sempre ha comportat 
persecució de part dels rics i 
poderosos, perquè l'evangeli 
és una mala notícia per als 
rics, des del moment que és la 
bona notícia de l'alliberament 
dels pobres.

Miquel-Àngel Ferrés LA 
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FINESTRA OBERTA

Carrils i bicis

Ja fa uns dies, a Ràdio 
Salt, un oient es queixava a 
l'Alcalde dels embussos en la 
circulació i les dificultats 
d'aparcament, obtenint com a 
resposta, que si s’anés més en 
b icicleta o a peu, aquests 
problemes no existirien.

Avui per avui, anar en 
bicicleta no és massa segur ja 
que no comptem amb espais 
reservats per a tal fi; les voreres 
són per als vianants i la calçada 
és ocupada per vehicles més 
ràpids, que, quan et passen a 
fregar, no les tens totes. Jo sóc 
un practicant de la bicicleta de

fa temps i no he tingut mai cap 
contratemps, com no sigui que 
una que en tenia va canviar 
d'amo; també haig de dir, 
encara que estigui mal dir-ho, 
que quan vaig més tranquil és 
quan circulo en contra direcció, 
els veus a venir i t’apartes.

Per què a Salt, al passeig 
dels Països Catalans, no hi ha 
carril bici que empalmi amb el 
del passeig d'Olot per anar i 
tornar de G irona? Amb 
l’experiència del primer tram 
del Països Catalans, on no es 
va tenir en compte aquest 
carril, em vaig informar a

l'Ajuntament si es tenia previst 
en el tram des del carrer Dr. 
Castany al terme de Girona. 
Em digueren que no, que en 
parlés amb l'Alcalde. Sembla

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
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que el Sr. Alcalde s'hi va 
interessar, ja que encara s'era 
a temps per a incloure-li i així 
ho va manar. Es varen acabar 
les obres i el carril no es va fer. 
M'estimo més no explicar les 
excuses del perquè no; han 
tingut temps de complir-les.

Un dia em deia una dona, 
que les bicicletes en dies feiners 
fan pobre i els dies de festa fan 
ric. Ja hi tocava força des del 
punt visual; els diumenges 
amb vestit de coloraines i 
bicicleta es pot presumir molt, 
anar a treballar en bicicleta no 
vesteix gaire i circular pel mig 
del trànsit encara menys. És 
igual que després no sàpigues 
on aparcar, és igual que 
contaminis, facis fressa, perdis 
la paciència en les cues i 
t'escurin la cartera, el cas és no 
fer el pobre.

És clar, que tampoc els 
nostres regidors hi posen cap 
interès; per què no es fan carrils 
bici al poble i en canvi es gasten 
tants milions en un carril de 
Girona a Olot? Encara recordo 
que als primers anys 70, els 
mitjans de comunicació ens 
feien saber, i nosaltres satisfets, 
que als Països Baixos, aquella 
gent, pobrets, els caps de 
setm ana havien de deixar 
l'auto a casa perquè no en 
tenien per a benzina, en canvi 
aquí tothom (el que en tenia) 
el feia servir tant com volia. 
Síndrome de riquesa que es 
veu que encara continua i 
demà serà un altre dia. La qua
litat de vida?, la contaminació? 
Això és tema de quatre des- 
vagats afeccionats a l'ecologia.

No fem el pobre, fem carrers 
amples amb voreres estretes 
perquè els vehicles, símbols 
d'ostentació, puguin campar 
arreu, i si no poden aparcar és 
problema seu.

Després veus que al costat 
de l'Ajuntament, per al seu ús 
particular, ja  en tenen un 
d 'aparcam ent sense zona 
blava. Nois, això de predicar 
amb l'exemple encara algú no 
ho entén. A part de fer pobre o 
ric, això d'anar a peu o en

bicicleta costarà a posar-ho de 
moda mentre no hi hagi les 
infraestructures adients o que 
ens mentalitzem la majoria, que 
en trajectes curts és millor 
caminar o agafar la bicicleta 
per fer-ne via i no empudegar 
l'ambient.

R. Torramadé LA
FA
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Ramon Bover i Vila

Va formar part d'utt grup de quatre salteries 
que, carregats d'entusiasme, molta inventiva i 

escassos recursos, van organitzar ara fa 45 
anys, la primera cavalcada dels reis.

En lentrevista que segueix ens explica com va 
sorgir la idea i com es va desenvolupar durant 
aquella primera época que va des de l'any 1951 

fins al 1957, etapa que va representar el 
començament i la consolidació d'una iniciativa 
pionera que ha continuat fins als nostres dies.

Sembla que la 
cavalcada de reis de Salt és 
de les més antigues, si no la 
més antiga, d'aquestes 
contrades.

- Sí, sí, va ser la primera. 
Tant és així que, quan se'ns 
va ocórrer la idea, vam haver 
d'inventar-nos-ho tot, ja que 
no hi havia antecedents que 
coneguéssim. Podem dir, per 
tant, que va ser una idea 
original nostre, o si voleu, de 
Salt

- Com va començar?
- La primera Cavalcada 

dels Reis va sortir el 1951, ara 
fa 45 anys. Feia poc més d'un 
any que s'havia posat en 
marxa un interessant pro
jecte de disposar d'una 
organització cultural de 
carácter social al marge de 
les institucions, que aglutinés 
activitats diverses en el camp 
de la cultura, de l'art, de 
l'esport i del lleure. Així, 
sotmesos encara a la post
guerra, es va engegar el 
Patronat Artístic Recreatiu 
de Salt, i una de les primeres 
propostes que en sorgiren 
fou la de donar més 
participació a les tradicionals 
festes de Nadal. A més de

representar Els Pastorets i 
d'organitzar un concurs de 
pessebres, comencem a treballar 
en la preparado de la primera 
cavalcada dels reis.

- De qui va ser la idea?
- De fet vam ser una colla de 

quatre els qui vam començar a 
"covar-la": en Manel Nonó, en 
Ferran Soler, en Quim Paulí i jo 
mateix. Després, és clar, s'hi va 
afegir molta més gent; però els 
iniciadors vam ser aquests.

- I com va anar, aquella 
primera experiència?

- Es va començar d'una 
manera molt simple i amb pocs 
elements. * Uns 25 participants 
formaven la comitiva: un timbaler 
a peu obria la marxa seguit de 
tres portadors de torxes. Tres 
missatgers reials anaven muntats 
a cavall. Els tres reis, també a 
cavall, acompanyats cadascun 
per tres patges a peu, amb torxes 
que els il·luminaven el camí. I 
tancaven el seguici tres cavallers 
més amb dos criats cadascun 
d'ells.

- Déu n'hi do!!
- Com que entre els integrants 

del Centre hi havia gent com els 
Maret, els Plana, els Vidal... gent

Foto: Jaume Bosch

de pagès, que tenien cavalls, en 
aquest aspecte la cosa va ser fàcil. 
Ara, d’elements, poquíssims: el 
vestuari més o menys llogat o 
confeccionat per cadascú... i poca 
cosa més.

- El recorregut?
- Va sortir de la fàbrica del 

Veïnat -que ens va ajudar en el 
que va poder- i vam anar fins al 
Mas Llorens seguint la carretera 
i pels carrers de l'interior. I com 
que portàvem aquell llast que tot 
havia de passar per la Parròquia, 
se'ns va ocórrer fer una entrada a 
l'església i allà dins s'hi va fer el 
concurs de f analets. Tots els nens 
van desfilar davant dels tres reis 
i així el jurat va poder seleccionar 
els tres millors, que foren 
premiats. Aquest fet va ser 
malvist per un sector del poble, 
que ho va criticar molt. Però, 
això a part, aquell primer intent 
despertà molta il. lusió i curiositat 
entre la població i a nosaltres ens 
encoratjà a treballar en 
l'organització de la següent. Vam 
aconseguir engrescar-hi molta 
més gent i la col·laboració de la 
fàbrica del Veïnat i la de Salt, així 
com l'Ajuntament. Per això, en la 
segona edició -la del 1952- el 
recorregut va anar des de la 
Coma-Cros fins a la Gassol amb 
parada a l'Ajuntament, on els 
tres reis van saludar els nens i 
nenes que els esperaven. També 
s'hi van sortejar joguines 
donades per l'Ajuntament.
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- Resultat?
- L'increment de col·labo

racions ens va permetre d'aug
mentar el nombre de participants 
fins a 35, es va estrenar el pendó 
reial, brodat a mà, i una magnífica 
carrossa muntada sobre una 
carreta de can Corcoy. Per 
primera vegada hi van participar 
unes quantes noies com a dames 
d'honor i també una secció 
motoritzada i una carrossa amb 
trompeters i un timbaler, 
adornada amb una monumental 
estrella d'orient. Ah! en el capítol 
de col·laboracions, no puc deixar 
de recordar el concurs de 
l'Antònia Sureda de Can Curet 
del Veïnat, fent brodats i túniques 
pels personatges.

- Certament, ja devia fer 
goig....

- Ens esforçàvem a anar-la 
millorant any darrere any. En el
1954 es va estrenar una monu
mental segona carrossa que 
representava una mena de 
perfumador oriental on s'hi 
cremava encens i productes 
pirotècnics. En el 1955 es va 
muntar un monstruós dragó 
encimbellat dalt d'una carreta 
carregada de capses de colo
raines. En el 1956 s'estrenen sis 
llargues trompetes (pagades pel 
Dr. Ramon Sambola) que ningú 
no sabia tocar. En Maret -en Pere-

dels reis, res de res. La de Salt 
era l'única.

- Sí, era l'única, i es va 
convertir, aquells anys en un 
centre d'atracció de molta 
mainada, no solament de la 
vila sinó també de Santa 
Eugènia i de Girona. A la 
comissió organitzadora se'ns 
va fer la proposta a través de 
l'Ajuntament, de fer una 
passejada pels carrers de 
Girona, proposta que vam 
refusar totalment ja que lafesta 
es feia exclusivament per al 
poble de Salt, i també perquè, 
tenint en compte que molts

- Podem dir que la segona 
representa la consolidació de la 
Cavalcada?

- La veritat és que ja tenia 
una organització més acurada. I 
que els anys següents, des del
1953 fins al 57, va anar prenent 
més consistència i se li donà una 
estructura més ajustada. La 
participació de nois i noies va 
anar creixent fins a aconseguir 
una col·laboració de seixanta 
participants. Es va disposar de 
més cavalls, gràcies a la 
Germandat de Sant Antoni, que 
per aquells anys organitzava, el 
mes de gener, la festa dels Tres 
Tombs. El Sanatori també hi 
col·laborava molt eficaçment, ja 
que la cavalcada es preparava i 
sortia del seu recinte i després 
d'un llarg recorregut pels carrers 
del Veïnat i del nucli de Salt, 
tomava al mateix Sanatori. Cada 
any s'estrenaven noves in
dumentàries abase de túniques, 
capes i gorres i s'hi aportaven 
nous elements decoratius, gràcies 
a la incansable agulla de cosir de 
l'Antònia Sureda, la mà artística 
d'en Manel Nonó, el pinzell de la 
Margarida Siqués i la destresa de 
fusters, electricistes i serrallers.

Ramon Bover, durant l'entrevista. Fot: Jaume Bosch

aconsegueix que l’exèrcit ens ce
deixi sis soldats trompeters a 
cavall, de les casernes de Girona. 
Perquè en Maret era l’encarregat 
dels cavalls.

- Us repartíeu la feina...
- Més o menys. En Met paleta, 

per exemple, era l'encarregat de 
les dues timbales -que llogava 
pel seu compte- i que feia sonar 
des de dalt del cavall. I en Nonó 
era l'expert en perfums i 
pirotècnia. Feia unes barreges de 
pólvora, encens i no sé quines 
altres coses, que produïen unes 
explosions i flaires sensacionals.

- 1 mentrestant, ni a Girona, 
ni a les rodalies, de cavalcades

dels personatges anaven a peu 
i abillats amb complicades 
vestimentes de túniques, etc... 
ho feia difícil. De fet els vam 
venir a dir que si volien veure 
la cavalcada que vinguessin a 
Salt

I aquesta és la història 
-resumida naturalment- dels 
inicis d'una festa entranyable 
i emotiva per als infants, que 
aviat podrà celebrar mig segle 
d'existència. Que tots ho 
puguem veure.

Josep Cristòfol
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Ordenació de la 
cavalcada 1956
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Gràfic de l 'época, 
original de Ramon Bover

Els.Reis de 1980
(U n a  nova etapa)

L'any 1980 torna a sortir la Cavalcada de Reis, després 
d'un llarg període en què els nostres infants havien 

d'anar-los a esperar a la veïna ciutat de Girona. 
Reproduïm l'escrit que encapçalava el programa 

dels Reis de Salt d'aquell any 80.

Feia deu o dotze anys que no sortien els Reis. L'últim any que ho feren, 
Pau Masó escrivia "Salt en aquesta trista nit, ha començat a convertir-se en 
un suburbi ”. Sembla que el temps ha donat la raó a aquestes sentides paraules. 
La petita història del nostre Poble s'ha vingut escrivint en termes de suburbi. 
Però la gent de Salt sap que és diferent, sap que ells són de Salt i és a Salt on 
viuen. La Comissió de Reis de Salt fou creada per la necessitat que Salt té de 
recuperar les seves tradicions, les seves festes, els noms entranyables de les 
seves velles cases. Hem recuperat una parcel·la del nostre passat: els Reis, en 
queden encara moltes més. És recuperant les nostres tradicions com recuperarem 
la nostra consciència col·lectiva, els nostres signes d'identitat, la nostra forma 
d'ésser, la nostra parla i els nostres sentiments saltencs. La Comissió de Reis 
proposa que el dia en què Salt fou annexionat, els saltencs en fem un dia 
reivindicatiu, un dia que recordi a tothom que encara ens queda consciència 
del que érem i del que volem, el més aviat possible, tornar a ésser.

Aquesta Comissió vol acabar el discurs agraint al Poble de Salt la seva 
col·laboració i l'insta a que l'any vinent tomi a recolzar-la i a canvi promet 
que avisarà als Mags de l'Orient perquè portin a tots moltes ventures.

"Visca els tres Reis de l'Orient 
que porten coses per tota la gent.
Una botifarra per la meva mare 
i un porró de vi pel meu padrí."

Per iniciativa dels Caps Escoltes 
del nostre poble, ja  feia tres anys 
(1 9 7 7 -7 9 )  que per les festes  
nadalenques sortien patges reials, 
però no pas la Cavalcada que havíem 
vist els anys cinquanta i seixanta.

Va ser també per iniciativa de 
l'Agrupament Escolta que es va 
formar la Comissió de Reis, que va 
fer possible que el 1980 sortís altre 
cop la Cavalcada amb les carrosses i 
quaranta participants.

Aquesta primera comissió de la 
nova etapa va ser amb en Josep Paulí, 
la Rosa Moré, Jaume Bonmatí, Enric 
Pallàs, Fina Casellas, Lluís Prats, 
Ferran Carreras i Carme Carbó. L'any 
1982 s'hi varen incorporar l'Alfons

M ateu i la Carm e G am ell. El 
pressupost del 1980  tam bé el 
reproduïm del programa del mateix 
any, així com l'escrit de presentació.

Tornar a organitzar la Cavalcada 
de Reis després de més de 10 anys de 
no sortir, va ser sens dubte un repte 
per la nova Comissió.

Llegim enla "Petita història d'una 
Cavalcada de Reis a Salt", en el 
mateix opuscle dels Reis 80, la feina 
i els entrebancs que la Comissió de 
Reis va trobar, sobretot per recollir el 
pressupost necessari per poder tirar 
endavant la Festa.

Les seixanta mil pessetes de 
subvenció que concedeix TAjun- 
tament de Girona (cal recordar que
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en aquells anys el nostre poble estava 
annexionat a la veïna ciutat) no 
arribaven a cobrir ni la tercera part 
del mínim pressupost que havia fet la 
C om issió . Però varen posar-hi 
imaginació i esforç com poques 
vegades s'ha vist en el nostre poble. 
Recolliren donatius dels comerços 
de la vila i dels assistents a la Missa 
del G all. Varen organitzar una 
subhasta popular d'estris i trastos 
vells, a la plaça de Jacint Verdaguer, 
i recolliren 25.000 pessetes.

La premsa gironina es va fer 
ampli ressò de l'inici d'aquesta nova 
etapa, i els titulars com "Els Reis de 
Salt polèmics", o les declaracions 
d'en Josep Paulí, "Salt ha fet la 
cavalcada, malgrat els obstacles", 
feren escalfar l'ambient i donaren 
l'embranzida final a la nova etapa i a 
la Comissió de Reis que lluitava 
alhora per fer tornar els R eis i 
reivindicava la independència del 
nostre poble.

Fins avui, sense interrupció, a la 
cavalcada s'hi han incorporat entitats 
saltenques que la Comissió de Reis

aglutina, i també em preses-que 
desinteressadament deixen els seus 
camions, o voluntaris i voluntàries 
anònims que per una vegada l'any 
surten al carrer per fer possible 
aquesta festa entranyable.

En els primers anys vuitanta de 
les carrosses eren rem olcs dels 
pagesos i hortolans del nostre poble, 
ben engalanats per aquesta diada per 
l'Emili Crous, a.c.s. Després, en Josep 
B o i en Manel Ros varen transformar 
alguns cotxes en plataformes que 
han substituït la majoria de tractors 
amb remolc.

Les entitats que col·laboren en la 
cavalcada són tan diverses com ho és 
el nostre poble: el Club Hípic 
Centaure, els Flabiolaires de la Co
ral Rossinyols, els Diables d'en Pere 
Botero, fantàstics i provocadors, però 
que no tenen res a veure amb en 
Quimet, a.c.s. Les patinadores de 
l'Agrupació Esportiva, en Jordi de 
Cal M arquès i el seu tractor, 
l'Agrupament Escolta Sant Cugat, o 
en Llorenç de ca l'Àngel que fa de 
xofer a Ses Majestats quan tornen

Presentem acíelpressupostperquè tots els diners invertits en la Cavalcada 
de Reis de Salt provenen directa o indirectament del poble i aques t té dret 
a saber què se n’han fet. El superàvit existent s'entén en el context, en la 
fortna com s'ha desenrotllat la Campanya Pro-Reis. La Comissió rebé 
molts ajuts en dates en els quals era impossible tenir més despeses en els 
capítols de roba o de modistes, per exemple que són els més costosos. 
També pel fe t  de que la Comissió creia que aquestes serien més elevades, 
però ens agafà de sorpresa que molta gent amb ganes de col. laborar no ens 
fes  pagar pràcticament el cost, el treball, és a dir, ho feren desinte
ressadament, d'ací que les despeses s'hagin vist reduïdes dràsticament.

Aquest superàvit serà guardat fins l'any vinent, per la propera 
Cavalcada.

PRESSUPOST CALVADA DE REIS 1980
INGRESSOS
Campanya PRO-REIS SALT:
a) Pegatines, fanals,
subhasta, etc................................ 77.111
b) Botigues i empreses..............74.750
c) Caixes i Bancs...........................25.000
d) Subvenció Ajuntament.......60.000
TOTAL...................................236.861

SUPERÀVIT............................29.572

DESPESES
Adhesius i ddostil.............. .........2.500

Modistes i roba.................... .....110.809
Caramels............................. ...... 11 860
Gasolina............................... ........ 1.500
Decoració carrosses........... ......15.000
Instruments de música...... .........7.780
Pintura.................................. .........4 067

......... 8100
Paper d'embolicar.............. ........4.110
Bengales i torxes.................. ........ 4.352
Deute Cavalcada dels
Patges 1979..........................
Productes químics............. .........3.811

1 400
Despeses Generals.............. ........ 2.100
Propaganda i publicitat..... ......15.000
TOTAL.............................

Ordenació de la 
cavalcada 1996

Carrossa ESCR IBA  ROMÀ

Bustiaires 

Carrossa  BÚSTIA 

Noies posacaramels

Carrossa  REINES

Banda de timbals

Carrossa  OR 
Estendards 

Cort Reial Rei BLANC 
Noies amb bengales 

Abanderats

Carrossa  ENCENS 
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Cort Reial Rei ROS 
Noies amb bengales 

Abanderats
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Reis del 1995. El Rei blanc a l 'arribada a la Casa de la Vila
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cap a Orient. El camió de Carbóniques 
Rosa Costa i el de Cristalleries Solar 
que serveixen per portar els regals 
dels Reis, Gerauto que col·labora cada 
any amb els cartells, i l'ambulància 
de la Creu Roja o Ràdio Salt que fa 
d'enllaç amb el Palau dels Reis 
d'Orient pel satèl·lit Saltsat. També 
l'equip de maquillatge fa veritables 
miracles amb uns Reis d'Orient vells 
i cansats o les seves patgesses 
resplendents com la lluna del desert.

L a  C om issió  són, però, els 
artífexs que fan possible que la 
Cavalcada d'Orient passi també pel 
nostre Poble, ells tenen cura que les 
carrosses i els vestits, les bengales i 
els caramels estiguin a punt per la 
diada. Ells em confirmen que no han 
canviat, que la seva organització és 
anàrquica dintre d'un ordre. Ho heu 
llegit bé, no és cap error d'impremta 
ni de transcripció. No ha de dir 
monàrquica com sembla que hauria 
de correspondre a una Comissió tan 
propera a les corones reials de Ses 
Majestats d'Orient.

Des del 1988 al 92, el diumenge 
abans de Reis arribava el Patge Reial 
al nostre poble i recollia les cartes, 
també repartia caramels i esdevenia 
cada any un acte lúdic i emotiu. 
Recordem especialment l'any que va 
fer la seva arribada en cavall pel Pas 
d'en Prat i els infants el varen esperar 
a la nostra banda del Riu, o bé quan

aterrava amb l'ala delta al bell mig del 
camp de futbol.

Són una colla de "pencaires" que 
quan veuen l'estrella de Nadal ja  frisen 
i es troben per acabar d'endegar tots 
els detalls de la Cavalcada. En Josep 
Bo, en Josep Ma. Oliveras, Jaume 
Bonmatí, David Gibrat, Jordi Barris, 
Pere Canadell, Àngel Palmerola, Na 
R am os R od ríguez que és la 
responsable dels vestits i comple
ments, en Manel Ros, Josep Llobet, 
Josep Noguer. Tots els coneixeu, són 
gent del nostre poble, hereus d'aquella 
primera Comissió de Reis que en 
aquells temps foscos de la postguerra 
varen tenir l'atrevim ent de fer 
participar noies a la Cavalcada de 
R eis del 1951, quan encara els 
personatges femenins de les obres de 
teatre que es feien en els cercles 
catòlics del nostre poble, eren homes 
que s'havien de disfressar de dones.

No m'atreviria pas a fer com
paració exacta amb la mobilització 
de les ciutats que tradicionalment 
escenifiquen "La Passió", i els actors 
que són la major part dels seus habi
tants, però sens dubte que és l'ocasió 
en què més entitats del poble i 
voluntaris anònims es troben per 
l'objectiu comú de fer renéixer la 
il·lusió als nostres infants.

El recorregut de la cavalcada, 
encara que enguany s'ha variat per 
mor a les obres de l'av. dels Països

Catalans, ha estat molts añys sortir 
del Pavelló d'Esports, pel carrer de 
Joaquim Ruyra, arribar al carrer M a
jo r i fins a la travessera de Santa 
Eugènia, cap a la Plaça Catalunya i 
l'av. dels Països Catalans, amb l'acte 
de cloenda i la recepció dels Reis a 
l'Ajuntament i parlament del Rei 
Negre, amb traducció simultània del 
seu discurs al català. La Comissió de 
Reis es planteja, però, la possibilitat 
de reduir el recorregut i fer-lo de Can 
Pixera a Can Tona pel carrer M ajor i 
la recepció a l'Ajuntament, la raó és 
les dificultats en què es troben amb 
els cotxes aparcats en carrers estrets 
i la poca afluència de nens i nenes en 
aquestes zones més allunyades del 
carrer Major.

El punt d'inici de la Cavalcada sí 
que ha estat ben divers al llarg dels 
anys i en llocs tan diferents com el 
Manicomi o la Fàbrica Coma Cros en 
la primera etapa dels anys 50/60, o el 
Mas Sitjar i l'antiga fàbrica Monar 
Tèxtil els anys 80, o actualment a la 
zona esportiva.

Un dels problemes de la Comissió 
de Reis ha estat poder aconseguir un 
garatge on guardar les carrosses d'un 
any per l'altre. Enguany, l'Ajuntament 
els ha proporcionat un local suficient, 
i així quedarà resolta una necessitat 
que si bé no era fàcil de resoldre, 
mereixia trobar-hi una solució per 
correspondre a l'esforç de la Comissió 
de Reis, a les entitats del poble, als 
dos-cents participants que fan possi
ble que la comitiva reial passi pels 
carrers de la nostra vila.

Jaume Bosch i Termes

Elpressupostd'enguay, a càrrec 
de l'Ajuntament, ha estat de 1.150.000 
ptes. Fa deu anys va ser de 300.000 
ptes, i ja  hem escrit que el 1980 
l'Ajuntament de Girona el va sub
vencionar amb 60.000 ptes. que va 
provocar crítiques de la Comissió. 
Així, en la "Petita història d'una 
Cavalcada de Reis a Salt", també 
llegim el 1980: Els nostres parents 
rics, els Reis de Girona, podran 
gaudir d'un ajut de 820.000 ptes. 
Serem els Reis pobres d'un barri 
pobre? Podem consentir-ho? Hem 
de ser menys que els de Girona?El Rei ros. Reis 1990 LA 
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TEMA CENTRAL

El passat de 
la Cavalcada dels Reis Mags

La Cavalcada dels Reis 
Mags d’Orient és l'esdeve
niment més gran per un infant 
i per això els diaris sempre li 
han dedicat unes ratlles a 
aquests personatges fantàstics. 
Veiem que en diaris de fa uns 
anys, com per exemple "Los 
Sitios de Gerona", hi apareixen 
articles referents a la cavalcada 
dels Reis Mags, que ens donen 
una idea de la importància i la 
magnitud d'aquest acte en el 
poble de Salt.

Així en el diari esmentat 
anteriorment de data 8 de 
gener de 1953, hi ha en text on 
s'explica com era la comitiva 
reial. En recollim un petit frag
ment: "La cabalgata continuo por 
diversas calles de la población, 
acompañada por una sección 
motorizada y  una gran estrella 
montada sobre un camión que 
conducía una orquesta. A los 
acordes del Himno Nacional fue 
despedido el cortejo

A l'any següent, en la 
mateixa data, hi ha un article 
molt interessant sobre el desen

volupament de la cavalcada i 
que transcrivim íntegrament 
tot seguit:
"SALT.
Brillante cortejo de SS.MM. los 
Reyes Magos
Al caer la tarde la vigilia de Reyes, 
las calles de la población se veian 
animadísimas de público y  singu

larmente de pequeñuelos que, con 
santa ilusión, esperaban la llegada 
del majestuoso cortejo de los 
Soberanos del Oriente. Todos 
llevaban el colorido farolillo y  
entonaban hasta enronquecer la 
popular canción de "Viva els Tres 
Reis..." Poco después de las siete, 
apareció la regia comitiva con 
vistosa fastuosidad y  colorido. 
Abría la marcha un escuadrón 
montado de trompetasheraldadas 
con el rico pendón de SS.MM. 
Seguía la comitiva del Rey Gaspar 
luciendo una rica carroza de estilo 
indostánico con un pebetero des
prendiendo incienso y  flamantes 
llam as de diverso color. La 
caravana del Rey B a ltasar  
presentaba un artístico dragón 
repleto de cajas conteniendo  
regalos de SS.MM.

Al ser recibidos en el Ayun
tamiento se sortearon tres pre
ciosos obsequios para los niños de 
la localidad que eran portadores 
de farolillos.

Acto seguido el real cortejo 
en humeante atmósfera de an
torchas y  bengalas, cuyos com



TEMA CENTRAL

ponentes eran en total 75 entre 
Reyes, Pajes, Damas, Lanceros y  
Escolta....

La organización corrió a car
go del Patronato A rtís tico deA.C. 
con el patrocinio del Magnífico 
Ayuntamiento y  colaboración de 
algunas empresas de la localidad. 
A todos gustamos testimoniarles 
nuestra felicitación.
Corresponsal

El dimarts 3 de gener de 
1956 el diari "Los Sitios de 
Gerona" anunciava la propera 
visita dels Reis Mags. En aquest 
cas especifica on els infants 
havien de recollir el número 
per poder participar en el 
sorteig  de reg als que es 
realitzaria a l'Ajuntament. El 
text diu: "Anuncian el sorteo de 
tres magníficos regalos fabricados 
en sus celestiales talleres, exprofeso 
para los niños y  niñas de Salt que 
no sobrepasen los 10 años de edad. 
Para ello será indispensable  
recoger, hasta el mediodía del dia
5 de enero de 1956, el número 
gratuito que les entregarán en 
Casa Paulí, San ¡osé, 27  
(actualment c/ Llarg, 27), los 
del distrito 1B, y  en Casa Clúa 
Generalísimo, núm. 122 (actual
ment c/ Major a l'alçalda de la 
Granja Margenat) los del dis- 
tricto2a. . ."

Tot seguit es refereix als 
qui col.laborenen les despeses 
de l'acte, i així diu: "Los gastos 
que los honores debidos a tan 
regios personajes reportan, corren 
a cargo del esfuerzo del Patronato 
Artístico Recreativo, la ayuda 
desinteresada de las Empresas, en 
especial la Coma y  Cros, dealgunos 
particulares y  la protección oficial 
del Magnífico Ayuntamiento".

Referint-nos sempre en el 
mateix diari, el dijous 3 de 
gener de 1957, hi ha una breu 
explicació de l'hora i el lloc

d'on sortia la cavalcada dels 
Reis d'Orient, que en aquest 
cas era el c/ Dr. Castany a les 
set de la tarda.

El 1958, el diumenge 5 de

gener, el diari publica un arti
cle en forma de telegrama que 
anuncia la visita dels Reis Mags 
a Salt. D'aquesta manera ex
plica....

"Alcalde Bagdad a Alcalde 
Salt-Gerona. Urgente.

SS.MM. Melchor, Gaspar y  
Baltasar R.M. de Oriente parten 
hoy día 5 de Enero. Stop. Llega
remos a Salt alrededor de las 19 
noche. Stop. Avisen niños y  
vecinal, salgan a recibimos. Stop.

Somos portadores de espléndidos 
regalos. Stop....

Mitjançant aquests petits 
fragm ents p erio d ístics es 
comprova com n'era d'impor

tant, ja en aquella època, la 
cavalcada dels Reis Mags. El 
diari, al llarg de la primera 
quinzena del mes de gener, 
donava informació de diferents 
cavalcadas a la província de 
Girona, i s'observa que a 
mesura que els anys passen 
cada cop n'hi ha més.

M. Àngels Mir i Casas

Arribada dels Patges reials.

LA 
FA

R
G

A
/1

9



RE
VI

ST
A 

DE
 

SA
LT

/2
0

CRÒNIQUES DE VILA-SAFAREIG

Per fi havia arribat aquell 
dia tan esperat. L’Abel estava 
tan nervios la nit de reis pen
sant en els regals, que va trigar 
força a agafar el son. Aquella 
nit va somiar amb els Reis, 
que anaven carregats amb 
sacs de regals tan grans que 
no podien ni entrar per la 
finestra. Va somiar, també, que 
s'havien oblidat del regal que 
amb més il.lusió esperava: els 
patins en línia.

Es va despertar de cop, 
obrint els ulls esbatanats. 
Havia arribat l'hora! Va fer un 
bot del llit i va córrer cap al 
m en jador. La Laia havia 
arribat abans que ell i estava 
d esem bolicant una capsa 
enorme. L'Abel, neguitós, va 
començar a destapar els seus 
regals, pensant quin d'aquells 
paquets seria el dels seus 
patins esperats. Una pilota de 
bàsquet, un joc de taula, un 
conte de fantasmes, un llibre 
d'ocells, un diabolo i un ninot 
articulat, que aparentava ser 
l'Indiana Jones, amb el seus 
famós barret i el fuet a la mà; 
però els seus patins somniats 
no eren enlloc. Va mirar i re
mirar entre els altres paquets, 
però no n'hi havia cap més per 
a ell. Va jugar una estona amb 
l'Indiana Jones, sense gaire 
il.lusió i amb cara de contra
dicció.

Al cap d'una estona es va 
reco rd ar que la seva tia 
Hermínia, que vivia al carrer 
del cantó. Cada any els reis li

portaven un regal a casa de la 
seva tia, potser allà li havien 
deixat els patins. Sense perdre 
un segon va córrer cap a casa 
de la tieta. Un cop allà, va 
obrir, ansiós, el seu regal 
esperant veure-hi els patins, 
però no el va acabar de 
destapar, era el ninot articulat 
de l'Indiana Jones, el mateix 
que li havien portat a casa 
seva, amb el mateix vestit, amb 
el mateix barret, amb el mateix 
fuet. Va sortir capcot de ca la 
tieta, amb el paquet a mig 
obrir sota el braç i eixugant-se 
alguna llagrimeta.

Al passar per davant de la 
vella casota on viu la família 
de Mohamed Adbadallà, que 
són immigrants marroquins, 
va veure per la finestra el petit 
Hassin jugant amb un cotxe 
sense rodes. En aquella habi

tació no es veia cap més regal. 
L'Abel sabia que eren molt 
pobres i que el petit Hassin 
tenia molt poques joguines, i 
totes, trencades i velles. Va 
mirar el seu Indiana Jones i 
després va mirar altra vegada 
el petit Hassin. Va agafar el 
seu regal mig destapat i el va 
acabar d'embolicar el millor 
que va poder, el va deixar als 
peus de la porta, va trucar el 
timbre i es va amagar a la 
cantonada. Va poder veure les 
cares de sorpresa del fill i de la 
mare en veure aquell paquet, 
i, després des de la finestra els 
ulls i el somriure del petit 
Hassin mentre obria el seu re
gal i jugava amb aquella jogui
na nova.

En tornar a casa, la seva 
mare li va dir que hi havia 
hagut una confusió amb les 
etiquetes, que el llibre d'ocells 
que li havien regalat era pel 
seu germà l'Irineu, i que el seu 
germà tenia un paquet que 
era per a ell. L'Abel va obrir 
aquell nou paquet i, eren per 
fi, els seus patins, els patins en 
línia que tant havia esperat i 
somiat. I es va posar molt con
tent. Però es va adonar que, 
més que aquests patins, el que 
realment l'havia fet més feliç 
en aquell dia fou veure la cara 
d'alegria i il.lusió del petit 
Hassin mentre obria el seu 
regal, el seu regal de Reis.

Xavier Margenat



IMATGES

Un any més.... i en falten menys

Els seguidors d'aquesta 
revista i, concretant més, els 
d'aquesta secció d'Imatges 
haureu comprovat que des de 
fa uns anys quan s'arriba el mes 
de desembre, i això vol dir a la 
fi de l'any, un servidor fa com 
una mena de reflexió i evocació 
del que ha estat l'any que ja 
hem viscut.

L'any 1995 el podríem 
anomenar, catalogar o titular, 
l'any del "váyase señor presi
dente". Si ho recordeu bé (i cito 
de memòria), els darrers anys 
eren els de "l'atur", el de la "crisi"
o el deia "corrupció". Doncs bé, 
l'any 1995 la paraula o el fet que 
més ha protagonitzat les 
noticies i les famoses tertulies 
ha estat el fet que "l'aspirant" 
Aznar ha anat repetint contí
nuament sense dir gaires més 
coses. El "váyase señor presi
dente" i avançar les eleccions. 
Sobre la qüestió d'avançar les 
eleccions sembla que el Sr. Pujol 
es va sentir al.ludit amb la frase 
de "señor presidente", perqué 
aquest sí que ho va fer, i l'"altre" 
encara no ho ha fet. Diu que ho

farà el març (de fet una mica sí 
que les avança).

A part de la "cançó enfa
dosa" el Sr. Aznar, en aquest 
país, durant el 1995, han pasat 
altres coses. A continuació i 
d'una manera anecdòtica farem 
un repàs d'allò que un servidor 
creu que ha tingut una inci
dència o una relació amb les 
nostres vides.

El dia 6 de gener comença 
la tanda de premis. Com cada 
any l'editorial Destino dóna els 
premis Nadal, Josep Pla i 
Apel.les Mestres. També hi ha 
polèmica, concretament amb el 
de narrativa catalana Josep Pla, 
amb desqualificacions i amb 
membres històrics del jurat que 
abandonen. Al final guanya 
Isabel Olestí. Es celebren di
ferents actes, xerrades i pu
blicacions de llibres per 
commemorar els 150 anys del 
naixement de Mn. Cinto Verda
guer. Els Comediants estrenen 
el seu darrer espectacle en "El 
llibre de les bèsties" de Ramon 
Llull, i fan representacions amb 
molt d'èxit a Girona. Es cons

titueix la Fundació Museu del 
Cinema Tomàs Malloll, concre
tament el dia 24 de gener. Es 
pensa fer la inauguració el 28 
de desembre, dia en què el cin
ema compleix oficialment 100 
anys; finalment no serà possi
ble i de moment les obres van 
per llarg. De totes maneres, el 
dia 28 de desembre, a Girona, 
es fan diverses celebracions, 
però la més sonada i única en el 
país és que tots els cinemes ho 
celebren amb portes obertes, o 
sigui cinema de franc. S'ha de 
dir que Girona era una festa i 
els carrers i cinemes estaven 
plens de gent. L'escriptor i 
articulista de Sant Feliu de 
Pallerols i resident a Figueres, 
Josep Valls, guanya el Premi 
Recull de narrativa. A Sala
manca s'indignen pel possible 
retorn a Catalunya dels arxius 
de la Generalitat republicana.

L'Espanya profunda torna 
a ensenyar les dents i les seves 
idees. A Hollywood celebren la 
seva festa anyal i donen a Forrest 
Gump i al seu "prota" Tom 
Hanks els millors Oscars. El dia

GESTORIA 
ADMINISTRATIVA

Impostos - Vehides - Llicències - Assegurances Socials 
DECLARACIÓ DE RENDA, podem solucionar els vostres dubtes

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

Pas. Països Catalans, 147 - Tel. 24 44 49 -17190 SALT
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SERRALLERIA I FUSTERIA METÀL·LICA 
EN FERRO I ACER INOXIDABLE

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

Doblat de xapes i talls

TALLER: Camí antic de Salt a Vilablareix 
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23 d'abril, Sant Jordi i la festa 
del llibre, triomfen els llibres 
que ja fa uns mesos són els més 
venuts a les llibreries, o sigui: 
"El món de Sofia", "Gràcies per 
la propina"...

El 8 de maig donen a 
l'escriptor nord-català Jordi 
Pere Cerdà el Premi d'Honor 
de les Lletres Catalanes. 
L'històric i emblemàtic Institut 
Vicens Vives celebra amb 
diversos actes els seus 150 anys 
d'existència. El Diari de Girona 
continua la seva agonia, el dia 8 
de juny el seu propietari 
presenta expedient de fallida. 
Els treballadors no s'hi resignen 
i aguanten. Organitzen una 
subhasta de pintures donades 
per artistes que és un èxit i 
poden aguantar... El dia 29 de 
juliol actua a Sant Feliu de 
Guíxols el m ític cantant 
nordamericà Joe Cocker. Mort 
sobtadament el coordinador 
territorial de Cultura de la 
Generalitat Joan Saqués. La seva 
mort és molt sentida. Feia poc 
s'havia inaugurat l'exposició 
"Bella Pedra, Pedra vella" en la 
qual es recollien les quasi 400 
restauracions fetes durant 15 
anys. Era una mena d'home
natge i reconeixement a l'obra 
promoguda per Saqués. L'es
criptora Natàlia Molero l'ha 
substituït. El dia 28 de setembre 
i després d'uns mesos d'assajos 
al Teatre Municipal de Girona, 
el Talleret de Salt estrena a 
Madrid, amb gran èxit, Càndid 
de Molière; per fires de Girona 
es fa l'estrena de la seva versió 
catalana en el Teatre Municipal

de Girona. A Salt... encara no és 
possible. El Premi Nobel de 
literatura el donen el 5 d'octubre 
al poeta irlandès Seamus 
Heanley, i el 12 del mateix mes 
el presentador del "telediario" 
cap de setmana Fernando G. 
Delgado guanya l'apreciat 
Premi Planeta. Aquest mateix 
mes i dins una intensa polèmica 
(en plena campanya pel govern 
català i l'alcalde Nadal és el 
presidenciable pel PSC) s'es
trena a Girona (abans que cap 
altre lloc) l'obra dels Joglars 
Ubu President. El dia 31 
d'octubre el Jurat del Premi 
Just M. Casero que convoca la 
Llibreria 22 declara desert el 
premi; és l'edició número 15 i hi 
participen Sopa de Cabra i 
l'escriptor Quim Monzó. El 
Grup La Cubana, amb l'exitosa 
obra "Cegada d'amor" fa una 
estada triomfal d'una setmana 
en el Teatre Municipal. El 
Último de la Fila actua amb èxit 
a Fontajau. Coincidint amb els

25 anys de la seva separació i 15 
anys de la mort de John Lennon, 
el grup Beatles publica el pri
mer volum de la monumental 
"Anthology, i fan cantar John 
Lennon per mitjà de les noves 
tecnologies.

Recordem, també que a 
Salt, després de perdre la possi

ble implantació del Centre 
Comercial Leclerc, s'està amb 
lluita política per aconseguir 
que l'estació del TGV es faci a 
Salt. La cosa no està encara 
resolta, però aquesta vegada 
tenim al nostre favor en Nadal 
que ja és molt. Per cert que en 
Quim Nadal no va guanyar les 
eleccions, però va aturar el cop, 
i això l'ha fet un dels homes més 
forts i amb més futur del PSC.

El dia 19 de novembre CiU 
és el partit més votat al Par
lament però perd la majoria 
absoluta. Pujol torna a ser Pre
sident i Joan Raventós Presi
dent del Parlament.

Per acabar, farem un record 
a aquelles persones que ens han 
deixat. Com a representació 
recordarem aquelles que pos
siblement no hem conegut, però 
que per alguns han significat 
un moment gratificant de la 
seva vida com: Ovidi Montllor, 
Guillem d'Efak, Néstor Lujan, 
Jaume Perich, Maria Matilde

Almendros, Lola Flores i el seu 
fill Antonio, Gracita Morales, 
Ginger Rogers, Lana Turner, 
Luis Malle, Patricia Higsmith, 
E.M. Cioran, Giles Deleuze, 
Gerard Durrelll....

Guillem Terribas

FLECA I PASTISSERIA
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Els agrairé que amb càrrec al meu compte/llibreta, 
atenguin els rebuts que els presenti el Casal de Jubilats 
de Salt, anyalment, per a la subscripció de "LA FARG A- 
Revista de Salt".
Titular com pte/llibreta___________________________
Banc/Caixa __ ____________ _ _ _ __________________
Agència/Adreça_________  _____ __ ___
Número de compte/llibreta________________________

Signatura

La dignitat humana

Pel que fa referència a l'home, una de les 
coses que més emboliquen la societat és el 
tracte indegut que reben moltes persones per 
part d'aquells que es creuen superiors en l’ordre 
material.

L'home té dues vessants: el pla material 
i el pla psíquic. I el capteniment que es fa de 
l'ostentació de l'aspecte orgànic ens porta a 
una societat de classes dominada exclusi
vament per allò material.

Doncs, què és la dignitat humana? Qui té 
dignitat humana? Solament en tenir drets i 
deures, ja  hi ha dignitat humana? Com és 
possible que uns humans destrueixin d'altres 
humans? Com es pot parlar de dignitat humana 
en una societat agressiva, on els forts, en l’àmbit 
material, es mengen els dèbils?

I així, l'actitud humana, que ha de ser 
palpable en l’àmbit físic, requereix el reco
neixement d'altres persones, d'altres idees i 
d'altres doctrines dins del nostre medi.

La d ignitat hum ana no s'estab leix  
únicament en l'aspecte visual de comportament 
d'un individu, si això no va lligat al seu desen
volupament de pensament, d'idees i de racio
cini.

Per això, si considerem la persona com 
un valor absolut, del qual deriva l'afirmació de 
la seva dignitat inalienable i l’afirmació que el 
fi de l'acció humana és el total desenvolu
pament de la persona, no ens trobaríem amb 
multitud de casos en què no hi ha dignitat, per 
desgràcia massa freqüents.

Això és el que podríem dir-ne un llibertari 
personalista, és a dir: portar el desenvolu
pament de la seva personalitat, d'allò que ell 
creu i està convençut, al seu extrem màxim, i 
amb accions personals, malgrat sigui aïllat de 
la resta . A ixò  no vol dir que el seu 
individualisme sigui antisolidari, ja que l'home 
té dos moviments: un d'interiorització i un 
altre d'exteriorització, i aquests dos moviments 
estan en contínua lluita. I de la unió de moltes 
persones en accions personals ve la funció 
col·lectiva.

Si tots i cada un de nosaltres apliqués 
aquella màxima sàvia que diu: "El queno 
vulguis per a tu no ho vulguis per als altres", 
aniríem tots més bé. I podríem dir, que ei 
respecte que mereix una persona pel sol fet de 
ser-ne s'ha d'aplicar per damunt d'altres 
consideracions.

El proper article serà EL XAFARDEIG.



n sí: tenim 
v stre

a S a lt ,  a l'av. de Francesc Macià

^  3  dormitoris d o b le s

^  1  bany +  auxiliar 

^  menjadors-estar de 2 1 , 5

Cllina amb espai per a taula 

pàrquing opcional 

^  facilitats de pagament.
E U G E S A
C O N S T R U C T O R A  .  IM M O B IL IA R IA

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


