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E D IT O R IA L

El "Mitch" i 
l'ajuda internacional

Escrivim aquestes ratlles encara com- 
mocionats per la terrible tragèdia que la 
naturalesa -l'huracà "Mitch"- ha infligit al cor 
de Llatinoamèrica, una de les zones més 
pobres del món.

La solidaritat internacional es va disparar des 
del primer moment per tal de fer arribar 
l'ajuda a aquells països destrossats. A casa 
nostra, una munió d'ONG de tota mena i 
ajuntaments agermanats o no amb po
blacions afectades s'han mobilitzat coor
dinadament i han treballat de valent amb 
l'objectiu de garantir que l'ajuda obtinguda 
arribi realment als més necessitats.

Una altra cosa són les ajudes oficials. Des 
de diferents mitjans s'ha aixecat la veu 
d'alerta sobre el perill que els diners de la 
desgràcia i la solidaritat acabin en butxaques 
privades. Com es controla el repartiment 
d'aquesta ajuda? On va a parar?

S'hauria de filar molt prim a l'hora de valorar 
les pèrdues i les calamitats. Els planters i els 
cafetars, principal riquesa agrícola de la 
regió, pertanyen a grans multinacionals que, 
d'entrada, ja  han amenaçat amb l'aco
miadament de milers de treballadors per la 
pèrdua de les collites. Aquests seran les 
veritables víctimes, necessitades d'un auxili 
que potser mai no els arribarà. En canvi, i 
de la manera que va el món, el més probable 
és que, després de llargs anys d'explotació i 
d'enriquiment, seran aquestes multinacionals 
les que seran considerades damnificades i 
beneficiades per l'ajut oficial.

Perquè, posats a quantificar pèrdues, quins 
béns ha arrabassat la fúria de l'huracà a qui 
no tenia res per perdre? Les quatre llaunes 
que formaven la seva casa? Això són coses 
fàcils de recuperar, sense necessitat de cap 
ajuda, només rebuscant entre les runes i el

fang. No s'hauran d'esforçar gaire per tornar 
al nivell de vida anterior. Aquest és -per més 
que ens pesi, per més cruel i inhumà que ens 
pugui semblar- el pensament del model 
neoliberal imposat pels països rics sobre 
aquelles zones del tercer món, cada vegada 
més empobrides com a conseqüència, 
precisament, de l'aplicació d'aquesta política 
d'explotació sense entranyes.

I es parla de la condonació del deute. A qui 
beneficia realment? La majoria dels crèdits 
que conformen el deute es van invertir en la 
compra d'armes per utilitzar-les contra el 
poble i per mantenir el poder d'oligarques i 
dictadors. Als pobres ningú no els presta res. 
Les institucions financeres només fien als qui 
són solvents.

Doncs bé, vist el panorama no ens han 
d'estranyar les veus de desconfiança sorgides 
pel que fa al just repartiment de l'ajuda 
"oficial", desconfiança que, afortunadament, 
hem vist compensada -amb escreix!- per la 
massiva generositat popular a l'hora de 
contribuir econòmicament i per la tasca 
admirable i efectiva de les Organitzacions No 
Governamentals, de diversos ajuntaments - 
entre ells el de Salt- i de voluntaris que han 
treballat i treballen en auxili d'una població 
afectada per un cúmul de desgràcies i en 
situació realment desesperada.

Accions com aquesta renoven l'esperança i 
ens retornen la confiança en aquest món 
nostre.



TORRE DE G U A ITA  ,

Toni Blair s'ha pro
posat que tots els 
escolars del Regne 
U n it coneguin  i 
sàpiguen u tilitzar 
Internet. Als Estats 
Units, Bill Clinton 
ha anunciat el seu 
desig que per a 
l'any 2000 tots els 
joves nord-am e- 
ricans sàpiguen 
navegar per Inter
net. A  casa nostra, 
el pro jecte EDU- 
CALIA, promogut

Der la Generalitat de Catalunya, 
a Fundació "la C a ixa", Tele
fònica i IBM, a més de la Uni
versitat Oberta de Catalunya, es 
proposa donar solució a aquest 
mateix repte. Crear la primera 
comunitat educativa virtual de 
l'ensenyament infantil i primari 
que connectarà més de mig milió 
d'alumnes, mestres i pares de 
Catalunya. Educàlia és la p ri
mera iniciativa d'aquestes carac
terístiques dins de l'àm bit es
panyol. Suposarà una inversió 
de 4.000 milions de pessetes en 
equipament i desenvolupament 
de fons educatius. Dotarà les 
escoles de 4 .608  ord inadors 
multimèdia, s'instal.laran 2.304 
línies telefòniques noves a les 
escoles i garantirà la connexió a 
Internet a través d'Infovia i el 
consum gratuït durant dos anys. 
Serà un espai de relacions entre 
tots els agents que intervenen en 
el procés educatiu. La UOC 
assessorarà en el disseny i des
plegament d'aquests continguts. 
A  tota Espanya aquest darrer 
any hem passat de 1.500.000 
internautes (usuaris habituals

d'Internet) a prop de 2.400.000. 
Cada cop és més clar que per 
afrontar amb èxit els reptes de 
competitivitat, per accedir a nous 
coneixements, cal conèixer i 
u tilitzar aquestes tecnologies. 
D 'altra banda, internet també 
ens podrà a judar en aspectes 
quotidians del dia a dia, com per 
exemple, intercanviar missatges 
i experiències amb persones 
geogràficament llunyanes, con
sultar el menú d'un restaurant o 
quines pel·lícules fan al cinema
o la poss ib ilita t de rea litza r 
tràmits o rebre informació de les

administracions. Un altre pro
jecte situat en aquesta línia és el 
del "Parlament Obert", que per
met, mitjançant internet: 
(w w w .uoc.es/parlam entobert) 
informar-se, opinar i preguntar 
sobre el procés que segueixen les 
lleis a la cam bra ca ta lana , 
acostant l'activitat parlamentària 
als ciutadans d 'una  manera 
pedagògica i didàctica.

RICARD GIMÉNEZ
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A  P iU  PLA i

o n im s

Dins la geografia contemporània 
de Catalunya hi ha pocs pobles 
que, possiblement, tinguin tant de 
trànsit dins el seu terme municipal 
i al mateix temps siguin uns 
perfectes desconeguts per la 
m ajor part dels viatgers que 
travessen la zona.
Així, diàriament, circulen milers 
de cotxes per l'autopista inter
nacional A -7  i no tenen cap 
coneixement de l'existència d'un 
poble anomenat Salt. Només 
veuen un munt d'edificacions i 
que a una velocitat de 100 km/h 
els dóna la percepció d'una cosa 
estranya. En un dit i no res han 
travessat el poble.
Amb la proximitat de l'aeroport, 
a Vilobí, també és camí aeri el 
cel saltenc. Amb la consegüent 
visió d'una demarcació super- 
poblada i completament des
coneguda per als plàcids viatgers 
que diuen que vénen a reposar. 
Si algun dia el TGV circula per 
les terres de Salt, -jo crec que 
això no es produirà mai-, no cal 
dir el coneixement que tindran 
uns éssers d'uns altres a 160 km /
h.

Així, amb tant 
de camí de to
ta mena, som 
uns perfectes 
anònims per 
a tots aquells 
que travessen 
el nostre ter
me municipal.
També ells 
són descone
guts per nosaltres. No sabem qui 
són, on van, etc... i això és maco? 
Abans quan un passava per un 
poble era matèria obligada la 
parada a l'hostal i es refeia el 
sofert v ia tger a lhora que es
brinava la història local. Però 
avui dia tot ha canviat, i, d'això, 
en diuen progrés? Es clar que 
ben mirat és un bon "xollo" per 
als qui han orquestrat tot això. 
Però la realitat és que tots som 
una co lla  d 'a n ò n im s , uns 
perfectes desconeguts uns per als 
altres. I si alguna societat s'alli
bera, si hi ha salvació per algú, 
seran les formigues i les abelles, 
que la seva cultura té milions 
d'anys i és tan perfecta que no 
han hagut de fer tants de canvis

per buscar la seva benaurança. 
I de ben segur que es coneixen 
perfectament els uns als altres i 
el paper de cadascú.
Dins la socie ta t hum ana la 
civilització ha fracassat, per això 
estem contínuament experimen
tant, a fi de trobar allò que sigui 
perfecte , al més perfecte  
possible. I som tan burros que no 
n'aprenem..., perquè fa milers 
d'anys que ens diuen que la 
perfecció no existeix. No ens ho 
creiem i ho volem provar de nou. 
I només fem que descobrir la via 
romana.

UNDARA

MIRALLS I VIDRES

OLAR, s.a.
d i s t r i b u ï d o r  d e  f i n e s t r e s  d e  g e l o s i a
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Ciència, per a què?

Un estudi presentat darrerament 
dins el marc de la Setmana de la 
Ciència a Catalunya (Sc'98), fet 
pel Departament de Gestió Pú
blica de la Universitat Inter
nacional de Catalunya, ha tornat 
a posar de manifest el divorci 
encara existent entre els c iu 
tadans i els estamens científics 
universitaris. Segons aquest es
tudi, ni els alumnes universitaris, 
ni els pares d'aquests alumnes, 
ni els responsables de personal 
de les empreses, ni els mateixos 
professors universitaris valoren la 
investigació científica de manera 
prioritària a l'hora de triar una 
universitat per estudiar-hi una 
carrera. La qual cosa vol d ir que

consideren que la recerca no és 
prio rità ria  en el funcionament 
global de les institucions uni
versitàries.
Dades anteriors aportades per 
un estudi desenvolupat per la 
C ris tina  Ribas i la Johana 
Càceres de la Universitat Pompeu 
Fabra (publicat a Públic Un- 
derstand. Sci., 1997) mostren 
com des de 1 989 la societat 
cata lana ha m illo ra t la seva 
actitud davant de temes científics, 
lligat a una major formació de 
la societat, la qual compta amb 
més titulats universitaris i més 
graduats d'educació secundària. 
Per tant, s'evidencia la connexió 
entre educació o cultura i interès

per la ciència. Malgrat I 
la ciència encara ha de lluitar 
fortament amb les temàtiques 
polítiques i esportives per 
un lloc entre els catalans.
Un tercer estudi publicat per la 
Comissió Europea, The European 
Report on Science and Tech
nology Indicators 1994, mostra 
com els europeus amb major 
renda econòmica i que utilitzen 
més els mitjans de comunicació 
(prem sa, aud iov isua ls , etc.) 
donen alhora un major suport a 
la ciència. L'estudi en qüestió fa 
esment de la situació en què es 
troba immersa Europa, on es 
diferencien dos pols, el Nord i el 
Sud, i que marquen diferències

frigorífics d e l fer
s . a .

ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC 
I SALA D'ESPECEJAMENT N.9 R.S. 10.4125/CAT-10.03930/GE

c/M ajor, 4 1 9 -Tel. 972 23 31 11* 
17190 SALT (Girona)
Fax 972 24 45 18

Télex 56204 FTER-E 
Apart. Correus, 239 

17080 GIRONA



SETCIÈNCIES i

entre nivell educatiu i tendències 
positives envers la c iènc ia . 
Catalunya, òbviament, estaria 
inclosa en la part sud d'aquesta 
diferenciació.
A quest pano ram a que es 
presenta és c laram ent p reo 
cupant, tot i que cal indicar que 
la tendència és a la millora.
Per què ens ha de preocupar 
aquesta ac titud  de re la tiva  
indiferència dels catalans envers 
la ciència?
Les raons són molt clares. En 
primer lloc cal d ir que la ciència 
no és un caprici dins els pres
supostos dels governants. Pen
sem en la seva vessant pràctica. 
Com ha canviat la nostra vida 
en els darrers anys? Els canvis 
són molts i molt im portants. 
Fixem-nos en les dates següents: 
1950: Els ultracongelats, utilitzats 
des d'uns anys enrere als EE.UU., 
arriben a Europa.
1953: Descobriment de l'es
tructura de l'ADN per Watson i 
Crick.
1 954: Primer transplantament 
reeixit de ronyó.
1957: Llançament de l'Sputnik, 
el primer satèl·lit artificial.
1961: luri Gargarin, el primer 
astronauta de la història. A rr i
bada de l'home a l'espai.
1969: Arribada de l'home a la 
Lluna.
1 971: Microprocessador 
1971: Primeres videocintes en 
color.
1972: Televisió per cable.
1973: Escànner de raigs X.
1981: Ordinador personal.
1 981: Primers casos oficials de 
la SIDA.
1 982: Primer ratolí modificat.
1 986: Accident nuclear a Txer- 
nòbil.
1992: Primeres proves de teràpia 
genètica en humans.
Aquest fragment de la cronologia 
científica de Xavier Duran (pe
riod ista  científic) ens mostra 
alguns punts ine lud ib les de

progrés. Bé, doncs, si estem 
d'acord que la ciència té una 
utilitat molt clara que tots estem 
dem anant, per què no ens 
interessa?
La resposta seria que hi ha un 
gran desconeixement d'aquests 
àmbits científics. Aleshores la 
tendència natural és marginar o 
minimitzar allò que no es coneix, 
per la desconfiança que genera. 
Queda clar d'aquesta manera 
que el component educatiu 
ens portarà en pocs anys (si 
seguim la trajectòria actual) a 
millorar la nostra actitud cap als

pròpia" en molts casos, la qual 
cosa suposa que les innovacions 
"fetes a casa" poden ser pa- 
tentades, venudes i exportades a 
l'exterior, com si es tractessin de 
productes, amb el consegüent 
guany econòm ic que a ixò  
suposa. I també, habitualment, 
els focus científics i tecnològics 
en els temps que corren són 
generadors d 'indústria  d 'a lta  
tecn o lo g ia  i a ixò  po rta  a 
beneficis socials immediats. 
Aleshores, tornant a aquella

esdeveniments científics i tot allò 
que s'hi relaciona.
Si aquest fet es dóna, es veurà 
reflectit també en l'actitud dels 
governants (que no deixen de ser 
ciutadans normals) i la ciència de 
casa nostra assolirà un major 
reconeixement (majors pressu
postos, més infraestructures, etc.), 
fent que els resultats obtinguts 
siguin més i més valuosos, i, per 
tant, la societat, com a acceptora 
final, molt més enriquida. 
Aquesta d inàm ica perm etria  
gaudir de millores com les que 
hem introduït en els darrers 50 
anys, però  de " fa b r ic a c ió

primera pregunta que ens fèiem 
sobre la indiferència actual de la 
soc ie ta t ca ta lana  envers la 
ciència, podríem argum entar 
que si no virem aquesta dinà
mica, mai no gaudirem a ple 
rendiment dels avenços científics 
a casa nostra i farem cert aquell 
comentari popular "anem tirant", 
en comptes del "immillorable" 
podríem arribar a aconseguir.

LLUIS ROVIRA i PATO



ESG UARDS mEjS DEL PEDRÓ

N i t  d e  p a u  I
Nit de pau i bones festes

"N it de pau i Bones Festes" és el 
títol d'un conte de Pere Calders. 
Es la salutació que fa un inspector 
de l'Ajuntament al protagonista 
del conte, després de comprovar 
els requisits necessaris per cons
tru ir un pessebre, quan havia 
aconseguit a igua lir la festa al 
pobre home amb les normes que 
havia de complir per posar-hi 
llum, aigua, molsa...
El fil elèctric extensible és pro
hib it, l'a igua  ha d'estar con
nectada a la presa general, la 
molsa ha de ser artificial. Troba 
tantes "pegues" que, al final, 
desisteix de fer-lo, però encara 
ha d 'om p lir un imprès per a 
l'anul.lació del permís.
El conte exagera, certament, 
però posa de relleu i caricaturitza 
l'excés de burocràcia del nostre 
temps. Pera qualsevol cosa calen 
papers.
Ja sols faltaria que es fes malbé 
la naturalitat d'aquestes mani
festacions populars, senzilles, 
centenàries.
Però tot el que fem per Nadal ho 
és, de senzill i natural? Potser no 
ha estat la burocràcia qui ha en
cotillat la celebració del Nadal,

però sí la societat de consum. 
Són naturals uns regals exa
gerats, uns àpats caríssims, unes 
revetlles d'excessos de tota me
na? Naturals o no, és el que es 
porta. I cada any més despeses. 
Reclams als aparadors, als mit-

També és veritat. Però amb la 
informació i els mitjans que tenim 
avui, qui pot ignorar aquests fets? 
Aquest 10 de desembre es va 
complir el 50è aniversari de la 
proclamació dels Drets Humans. 
Permetrem que siguin paper 
mullat fent cas de les veus de 
sirena dels reclams publicitaris i 
celebrant el Nadal consumista? 
La Ruta de la Pau que celebrarem 
la nit del dissabte, dia 2 de gener, 
a Salt ha de ser una manifestació 
de solidaritat amb tots els homes 
i dones del món. Pau malmesa

jans de comunicació, a per tot 
arreu. Com no caure-hi!
A  alguns la salut, l'estar en 
forma, els fa estar-se d'algunes 
coses, sobretot de menjar i beure. 
Però encara podem trobar algun 
altre argument que ens ajudi a 
"passar" del Nadal del consum. 
Perdoneu, però es tracta sola
ment de pensar quin N ada l 
tindran persones com els nica
ragüencs i hondurenys. Es així. 
Es una realitat crua i certa. No 
és un conte. Són lluny d'aquí.

en molts llocs, pau aconseguida 
en d'altres. L'anunci d'aquests 
dies és molt més que un eslògan 
de la publicitat, és la pau per a 
tothom. I no ens ve de qualsevol 
lloc. En baixa del cel. La tenim 
tant a l'abast que no l'hem d 'a 
nar a cercar massa lluny. Es al 
fons de cada un de nosaltres. 
Fem silenci. Escoltem el nostre 
interior. Nit de pau i Bones Festes!

BENET GALI

B U R C H  constructors, sa. Salt ~|
ÍJ

• C A S E S
• A M P L I A C I O N S
• R E H A B IL IT A C IÓ

c /  Pere Coll i Guitó, 3 - Tel. i Fax: 972 23 86 02
17190 S A LT (Girona)

SERRALLERIA I FUSTERIA METÀL·LICA 
EN FERRO I ACER INOXIDABLE

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

Doblat de xapes i talls

TALLER: C am í an tic  de  Salt a V ila b la re ix  
Tel. 9 7 2  23  5 3  17  - 1 71 9 0  SALT
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D'un tem

Submergida dins les aigües cal
mades de la memòria, aquesta 
recula en la llunyania fins a 
situar-me en un indret precís i 
concret: és el moment que desen
terro records soterrats en la meva 
infantesa, però mai no oblidats. 
Són vivències personals, instants 
testimonials copsats des dels ulls 
d'un infant, els quals reflecteixen, 
com un prisma de miralls, la 
societat d'aquell moment.
Més que una societat, una col.- 
lectivitat de gent que no accep
tava tares humanes.
Tant li feia que fossin psíquiques 
com físiques. A ixò feia que en la

postguerra la Institució del M a
nicomi, a ixí era anomenada, 
estigués plena de gom a gom. 
Amb l'àvia, fidel complidora de 
tota mena de deures familiars, 
religiosos, veïnals o amicals, 
sovintejàvem les visites a la Pepa 
de Can Quei de les Preses. Em 
sembla que el seu cognom era 
Masó; una cosina llunyana i pel 
físic hauria dit que de la part de 
l'avi, encara que ell no l'anava 
a visitar mai.
El dia que la Pepa va ingressar 
al Manicomi era dissabte. La se
va única filla, la Remei, plorique
jant, ens ho va fer saber abans

d'agafar el tren d 'O lot que feia 
parada a les 6 de la tarda, a 
l'estació a prop de casa.
La tarda de l'endemà, diumenge, 
de la mà de l'àvia, amb els meus 
germans ens encaminàrem cap 
al Manicomi a visitar la Pepa. 
De casa al Manicomi, situat als 
afores del Veïnat de Salt, s'hi 
a rr ib a v a  en menys de cinc 
minuts.
El Centre estava rodejat per una 
tanca de filferro punxant ama
gada per una plantació d'arços. 
La seva floració a la primavera 
donava al camí un aire bucòlic. 
Més tard, les floretes blanques

GAMTGE INTERNACIONAL
ROBERT NIDAL, SN.
CONCESSIONARI

B aan  LANCIA
Ora. Girona-Anglès, s/n - Tel. 972 23 15 61 - SALT (Girona)
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eren substituïdes per peduncles 
plens de boletes vermelles, que 
nosaltres coneixíem amb el nom 
de pomes de pastor.
El tram vegetal de la tanca que 
feia de carrer, orientat cap a 
l'Est, era més abundant i espès 
que la resta, im p e d in t la 
visibilitat de l'interior al vianant. 
Aquesta mateixa tanca donava 
la volta a l'entorn del Centre amb 
terrenys de considerable exten
sió. Llindava amb terres de can 
Terra Negra per la part Nord, 
amb una carretera de carros al 
Sud i per la riera Maçana a 
l'Oest.
A rriba ts  al M anicom i vàrem 
creuar la porta lada de ferro 
deixant a banda esquerra la 
casa del Dr. Castany, psiquiatre 
del Centre, i a la dreta la caseta 
de I1 Esteve, el guarda i porter de 
torn.
Enfilàrem l ’am pla avinguda 
emmarcada pels telis, també per 
una tanca de boixos, els quals 
separaven les 24 o 25 vessanes 
de terra cultivada que s'estenien 
a banda fins a arribar a la faça
na principal, que era l'entrada 
de I 'església i habitatge de la 
comunitat monacal, les Germa
nes de la Caritat de Sant Vicenç 
de Paül, que estaven a càrrec de 
la Institució.
Sor Petronila, ben amiga de 
l'àvia, ens saludà mentre ens 
acompanyava cap als pavellons 
de les dones, situats a mà 
esquerra. Estava prohibit anar 
cap a la dreta on hi havia els 
dels homes.
El pavelló de la Pepa era una 
sala gran amb 40 o 50 llits per 
banda; s'il.luminava amb unes 
finestres reixades situades quasi 
arran del sostre.
Alguns dels llits estaven ocupats 
per cossos a jaguts de cara 
enlaire amb la vista immòbil fixa

al sostre; altres recolzats de 
costat la tenien fixa a terra, so
bretot els qui més estaven encor- 
bats, en postura fetal; cap no 
tenia expressió de vida.
La Pepa estava asseguda als 
peus del llit vestida amb roba de 
carrer. Era una dona corpulenta, 
els muscles quasi se li juntaven 
amb les orelles, amb un sota- 
barba que li amagava el poc coll 
que tenia. L'oval de la cara 
quedava remarcat per uns pò
muls prominents lleugerament 
més rosats pel creuament d'unes 
petites artèries. L'espessa cabe
lle ra , un pèl p la te jada , era 
recollida en el clatell en forma 
de monyo.
El seu aspecte era de bona sa lut 
si no hagués estat pels ulls 
negres, petits, molt oberts; d'ells 
es desprenia una mirada hostil, 
desconfiada i desafiadora, la 
qual aguantava llarga estona, 
amenaçadora.
Mentre l'àvia enraonava jo con
templava éssers d'aspecte no 
terrenal que deambulaven per 
l'entorn. Faccions de cares afila
des, mans crispades, ulls desor
bitats, expressions d'extrem do
lor...
Fora, a l'aire lliure, en patis sem
blants a grans gàbies, s'amun
tegaven altres malaltes, potser 
40 o 50 que, segons vaig saber 
en successives visites, només les 
unia el grau d'agressivitat.
A llà d ins, una estampa, tap de 
gasosa, floreta, cinta, confit...,
o qua lsevo l ob jecte  tr iv ia l,  
desencadenava baralles acar-ni- 
sades i sagnants, a conse
qüència de I es quals moltes 
internes acabaven a l'infermeria. 
Veure malaltes d'aquells quatre 
patis  am b ulls m oradencs, 
colpejades, esgarrapades o mig 
calbes era acceptat com un fet 
normal.

I aquests pavellons no eren els 
pitjors; les malaltes qualificades 
com a perilloses estaven en un 
pavelló aïllat, lligades als arbres 
amb la camisa de força.
La imm obilitat d'hores anava 
decaient els cossos. A  primera 
hora de la ta rda  rom anien 
exhausts amb el cap penjant, 
plens de babaies, mocs, orins i 
matèria fecal, tot plegat agreujat 
per un e ixam  de mosques 
voleiant pel seu entorn.
Eren cap a les ó de la tarda quan 
va sonar una campana, el so de 
la qual no m'era desconegut; 
segons en quina direcció bufava 
el vent se sentia des de casa, 
tocava a les 1 2 i a les ó anun
ciant el dinar i el sopar. 
A rribada l'hora de marxar la 
Pepa ens seguia per l'avinguda 
de til.lers en direcció a la sortida. 
L'àvia intentava acomiadar-se'n 
sense aconseguir-ho. Tot de cop 
es posà a gesticular, cridar i 
p lo ra r desesperadament. Va 
sonar una alarma; dues dones 
amb bata blanca i una monja 
reduïren  la seva v io lè nc ia  
posant-li una camisa de força i 
l'arrossegaren cap a la infer
meria. Quin esglai!! 
Silenciosos passàrem per la 
porteta annexa al portal, el qual 
restava tancat.
Passats molts dies, tal vegada 
mesos, un matí l'àvia, amb per
mís de sor Petronila, va tornarf 
a visitar la Pepa.
Per ser una dona forçuda tre
ballava al pavelló on es rentava 
la roba.
Identificar la Pepa entre crits, 
fresses, sa fa re jos, ca lderes 
fumejant, coves de roba, cossis 
de lleixiu,... i picadores estri
dents va ser cosa difícil, entre 
altres coses perquè la Pepa que 
buscava l'àvia no hi era. La que 
aparegué al cap d'uns minuts
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era un exemplar antropològic de 
l'Edat de Pedra, una sombra de 
la Pepa que jo havia conegut.
La seva còrpora anava coberta 
amb una bata que li era sobrera 
per tots costats. Els cabells els 
portava tallats rectes d'orella a 
orella; si se li sostenien endarrere 
era gràcies a una goma que li 
estrenyia el cap.
Arrossegant els peus, amb el cap 
cot i m irada  cansada se'ns 
acostà.
En pocs dies havia estat a lie 
nada, ja formava part d'aquella 
col·lectivitat d'éssers catatònics, 
d'immobilitat estàtica, capaços 
de passar hores i hores sense 
mostrar cansament ni sofriment 
aparent, simplement respirant. 
A ixò pensem. Però encara avui 
cap psiquiatre o bioquímic no ha 
estat capaç d'esbrinar "el món 
interior" ocult als nostres ulls, 
existent en el cervell d'aquests 
éssers.
Amb els anys la Pepa va passar 
temporades d'agudes crisis alter
nades amb altres de més as
sossec.
Dels lleixius i les aigües fredes del 
pavelló anomenat "lavandería" 
passà al cosidor.
Era costum del Centre auto- 
gestionar-se (amb l'ajuda d'un 
adm in istrador), autoservir-se 
(gràcies a la mà d 'obra  dels 
interns/es), i automantenir-se 
(això ja ratllava una fal·làcia 
utòpica).
Tots els veïns havíem presenciat 
el carro d'un pollater que visitava 
el Manicomi dos o tres cops cada 
any; entrava buit i en sortia ple 
d'aviram i conills.
També una veïna venia a la Plaça 
del Mercat de Girona les millors 
fruites i verdures sense gairebé 
tenir terres de conreu pròpies.
A  casa, per pocs dies els havíem 
venut dos bidons de llet diaris; el 
tracte es trencà el dia que el

mosso encarregat de recollir-los 
amb un carretó, per haver plogut 
molt, va passar per la porta 
principal en comptes de passar 
pel forat de la tanca que donava 
a la riera Maçana, tal com estava 
acordat.
Allà dins, uns cavaven la terra, 
altres plantaven, netejaven galli
ners, conilleres, rentaven, fre
gaven... o feien el que calia. 
Cada dia en grups de dues o tres, 
sortia un estol de dones pel forat 
fet a la tanca de darrere; eren 
portadores d'un càvec i una cis
tella, la qual omplien de lletsons, 
roselles, margalls, corretjoles... i 
altres herbes per al menjar dels 
conills.
Per les voreres de la Maçana hi 
havia altres dones del poble que 
arreplegaven m enjar per als 
conills, però les del Manicomi, 
per la seva vestimenta (regals de 
senyores benefactores), eren 
fàcils d'identificar.
Ajagudes per la Maçana havien 
protagonitzat tota mena d'es
cenes lúdiques, eròtiques i se
xuals. A lgunes amb conse
qüències evidents per a tota la 
vida.
Els habitants de Salt ens havíem 
acostumat a la seva presència; 
fins i tot algú explicava episodis, 
converses o gestos viscuts amb 
aquestes malaltes, com a anec
dòtics.
A lguna  d 'aquestes h istòries 
hauria fet riure si no hagués estat 
el drama que portava implícit 
cada una d'aquelles vides. 
Passats 7 0 8  anys, llavors en 
devia tenir 45 o 47, la Pepa 
acabà amb les seves pròpies 
reserves càrniques i esdevingué 
famèlica. Cada dia l'àvia, o algú 
de casa, li portava dinar; caldria 
saber si d'aquella carmanyola de 
vianda se n'aprofitava ella. El seu 
físic es tornà decrèpit.
L'últim record que guardo d'ella

és d'una dona desdentegada, 
amb pel moixí al cap, arronsada, 
temorenca i espantadissa.
Per testificar la seva mort, el 
Centre demanà la presència de 
l'àvia.
Ironies de la vida!!! No passaren 
dos anys que la Remei, la seva 
filla , vingué a ocupar el lloc 
vacant de la Pepa.
En faltar l'àvia, les visites, si bé 
no tan sovintejades, les fèiem 
am b la m are, la qua l més 
sensible als nostres sentiments 
solia escollir dies més adients 
com: anar a veure el pessebre 
per Nadal, que el feien espec
tacular, a la conclusió del mes de 
maig... o algun diumenge a oir 
Missa
De tornada a casa i referint-se a 
la Remei, la mare deia: Tafoi de 
noia! Tal faràs, tal trobaràs! De 
gran, esperant a la parada de 
l'autobús de Girona a Salt, sovint 
a lgú  p regun tava : A  qu ina  
parada he de baixar per anar 
al Manicomi?
Al llarg del trajecte la meva ment 
reproduïa les imatges presen
ciades en aquell lloc, intentant 
endevinar en quin pavelló tro
b a ria  el seu fa m ilia r  aquell 
desconegut per a mi.
Per la meva formació i expe
riència de la vida sóc persona 
pacífica, pacifista i tolerant, les 
quals coses no em priven de 
veure-hi més enllà dels fets.
I en el Manicomi, en aquells anys 
es vivien fets esfereïdors.

MARIA CASACUBERTA
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El ple de l'Ajuntament de Salt va aprovar ahir l'acceptació de la donació feta per 
Oscar Ribas, excap de govern Andorrà, del text original del discurs que va fer el 
28 de juliol de l'any 1993 davant la sessió plenària de l'Assemblea General de les 
Nacions Unides. Aquest va ser el primer discurs que es va poder sentir en català i 
ara ha passat a mans de l'Ajuntament de Salt. El ple d'ahir va aprovar l'acceptació 
i trametre l'agraïment de tota la corporació a Òscar Ribas i Reig. La intervenció del 
llavors cap de Govern andorrà es va realitzar amb motiu de l'admissió de l'ONU 
com a 184 Estat membre.

(Reproduïm el text de l'alcalde publicat a l Punt Diari, el 20  d'octubre de 1998)

-  -

El ple de l'Ajuntament de Salt, 
en la seva sessió d 'ah ir (1 9 /1 0 / 
1 998), va adop ta r per una
nimitat un acord de gran trans
cendència: acceptar i a lhora 
agrair la donació feta pel senyor 
Oscar Ribas i Reig de l'original 
del text del seu discurs davant la 
sessió plenària de l'Assemblea 
General de les Nacions Unides, 
el 28 de juliol de 1993, amb 
motiu de l'admissió d'Andorra a 
la dita organització com a 184è 
estat membre. Es tracta de la 
primera intervenció oficia l en 
català feta a l'ONU, fet que és 
ben conegut popularment i que 
podria dir-se que ha passat a 
constitu ir un dels punts refe- 
rencials bàsics de la catalanitat. 
L'entrega efectiva del manuscrit,

que s'havia realitzat uns dies 
abans, el proppassat 25 de 
setembre, constitueix una p r i
mera mostra de les excel·lents 
relacions que el consistori saltenc 
manté amb el gran polític an
dorrà, cap de govern d'aquest 
país en els períodes 1 982-1 984 
i 1990-1994, un dels artífexs 
principals de l'Andorra de finals 
del segle XX i pare de la seva 
Constitució. Amb la modèstia i 
el sentit humà que el ca rac
teritzen, va escriure la següent 
dedicatòria a la part inferior de 
la po rtada  de l'h is tò ric  d o 
cument: A l'Ajuntament de Salt 
(Girona), vila en què nasqué el 
meu pare Josep Ribas i Frou, i 
en Memòria seva.
Es tracta d 'una  dob le  d e d i

catòria, personal i social, d'un 
home que, des de la màxima 
re llevància  púb lica  i havent 
assolit tot el que un hom pot 
desitjar en aquesta v ida , ret 
homenatge als seus orígens més 
immediats: Salt, la petita pàtria 
del seu pare, dels seus avis i 
besavis. Aquests d a rre rs , 
Joaquim Ribas Rotllan i Maria 
Dayet Pujiula, d'una banda, i 
Pere Frou Rubirola i Maria Oller 
O ller, de l'a ltra , ja eren a la 
nostra vila el 1871, data del seus 
casaments respectius, atrets pel 
desenvolupament industrial tèxtil 
saltenc, encisats per les pers
pectives de progrés i prosperitat 
que oferien les fàbriques de 
filatura, cridats pel brogit de les 
seves màquines automàtiques de

- < Í M A R G E N A T >

A b a t O liv a , 10 - Tel. 9 7 2  23  0 6  7 9  
M a jo r, 5 7  - Tel. 9 7 2  2 3  0 0  61 - 171 9 0  SALT

S p o r t  G a r a t g e , s .a .
* Reparacions Ps Marquès de Camps, 5
* Greixatges Tel. 972 23 33 11
* Neteja 17190 SALT

SERVEI OFICIAL

VOLVO
Camions i Autobusos

c /  V ila b la re ix , 1 (cant. c /  M on tfu llà ) 
Tel. 9 7 2  2 3  3 8  61 - 1 71 9 0  SALT
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darrera tec-nologia,...
Llevat d'unes quantes famílies més 
antigues, aquestes són les arrels 
més genuïnes del Salt actual: la 
gran onada immigratòria que va 
poblar la nostra contrada durant 
les dècades centrals del segle XIX, 
provinent de les zones properes 
del mateix Gironès, la Selva, 
l'Empordà o el Pla de l'Estany, 
convocada pel cre ixem ent 
espectacular de la indústria tèxtil 
saltenca. Damunt d'aquesta base 
sòlida s'ha anat fent el nostre 
poble durant la centúria actual, 
aco llin t gent nova, de noves 
procedències, fins a constituir la 
cinquena agrupació urbana de 
les com arques g iron ines en 
importància demogràfica.
El fet indiscutible és que Salt és el 
lloc d'origen d'un Cap de Govern 
d'un estat europeu, amb una 
trajectòria política de primera 
categoria. Després dels besavis ja 
citats, hi visqueren els seus avis 
-Amadeu Ribas Dayet i Madrona 
Frou Oller-, i el seu pare, Josep

Ribas Frou. Malgrat que l'atzar 
relacionat amb la carrera docent 
d'aquest darrer -mestre d'escola 
destinat a Encamp (Andorra)-, 
Oscar Ribas se sent fill de Salt.
La donació de l'original del seu 
discurs a l'ONU és molt més que 
una mera prova d'estimació per 
aquesta vila, és un acte d'apas
sionada identificació amb els seus 
orígens que mai no hauríem 
pogut imaginar, i una demos
trac ió  de la seva incommen
surable talla humana. Els grans 
homes fan grans coses. La seva 
generositat és congruent amb la 
seva dilatada superfície intel.- 
lectual i moral.
A  més del fet d'enorgullir-nos 
amb la nissaga dels Ribas, 
representada avui per Oscar 
Ribas, i de proclamar als quatre 
vents les qualitats excepcionals 
del polític andorrà, que ja con
siderem un conveí nostre, a partir 
d'ara podrem exhibir amb tot el 
dret i tota la joia el fet de servar 
en el nostre Arxiu Municipal un

dels documents cabdals de la 
h is tò ria  contem poràn ia  dels 
països de parla catalana: el text 
del d iscurs en català de 1983 a 
l'ONU. La profunditat del sim
bolisme és colpidora i el mateix 
discurs ho proclama, a cavall dels 
folis 5 i 6: Identitat i universalitat 
són perfectament compatibles 
(...) Es per això que, per obrir-se 
a la projecció exterior, convé 
primer donar cohesió a la pròpia 
identitat”.
Per això, des d'ara, mercès al gest 
d'aquest nostre benvolgut con- 
vilatà, els saltencs ens sentim més 
cohesionats en la nostra identitat
i, en conseqüència, més capaços 
de desenvolupar-nos i projectar- 
nos en el marc de la Catalunya i 
l'Europa del segle XXI.

XAVIER COROMINES
Alcalde de Salt

QUÈ? QUÈ?
Si no hi sent bé, 

corregir l'oïda pot ser tan fàcil com corregir la vista.
Però si espera a quedar-se sord, pocs casos tenen solució. 
Gaudeixi de la vida plenament, Cuidi la seva salut auditiva.

Audioson
Centre de Control Auditiu

El convidem a una Revisió Auditiva completa i gratuïta

És còmoda, ràpida i segura. Sabrà exactament com està 
la seva oïda i comprovarà com pot tornar a sentir-hi bé.

AudiOSOn - Pompeu Fabra, 13 Girona Telèfon: 20 31 32 
(entre PI. Catalunya i Hosp. Sta. Caterina)

Òptica Salt - Àngel Guimerà, 75 Salt

R E S E R V I H O R A  TR U C A N T  AL TE LÈ FO N : 20 31 32
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550é aniv ersari < el
________________________________________________________________________________________

Perpinyà, 15 de gener de 1449 
Salt, 15 de gener de 1999

El 15 de gener de 1999 com 
memorem el 550è aniversari del 
P riv ileg i del B atlle  de Salt. 
Aquest document va ser atorgat 
a Perpinyà el 15 de gener de 1449 
per la R eina M aria, com  a 
lloctin en t del Rei A lfons el 
Magnànim, als habitants de la 
u n iversita t de Salt. R egula  
l'incipient funcionament polític,

judicial i adm inistratiu de la 
col·lectivitat local després del seu 
alliberament de la dependència 
feudal i el seu retorn a la ju 
risdicció reial. Es la referència 
històricament més reculada del 
nostre poble entès com a 
comunitat estructurada, tot i 
que Salt surt citat en altres 
documents d'ençà l'any 833.

Abans de la descoberta d'aquest 
document sabíem molt poca cosa 
sobre l'organització comunal 
saltenca anterior al segle XIX. El 
desconeixement de l'existència 
d'aquest privilegi i la manca 
d'estudis de recerca de l'època 
medieval i moderna feien difícil 
fer-ne una aproximació precisa. 
Els integrants de la vintena de
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famílies que poblaven el Pla de 
Salt durant l'època medieval i 
m oderna, com estaven orga
nitzats? Com administraven els 
seus interessos comuns? Com 
resolien els seus conflictes? En 
definitiva, des de quan existeix a 
la nostra vila a lguna m ena 
d'organització municipal?
El 14 de juny de l'any 1991 el Sr. 
Felip Camps i Subirats, Baró 
d'Algerri i Marquès de Camps, 
m itjançant un conveni amb 
l'Ajuntament de Salt, deixava 
dipositat l'Arxiu Patrimonial de 
la seva família a l'Arxiu Muni
cipal de Salt. Aquest conveni 
sign at pel Sr. de Cam ps i 
l'alcalde de Salt i posteriorment 
ratificat pel Ple de l'Ajuntament 
suposa la recuperació d'un dels 
patrim onis docum entals més 
importants per a la investigació 
històrica de Salt.

La catalogació dels més de 400 
pergam ins que conté ens ha 
perm ès de loca litzar aquest 
document que proporciona una 
resposta contundent a les qües
tions plantejades. 
Concretament, a partir de la 
concessió del privilegi, Salt es 
regirà per un Batlle designat per 
la Corona d'entre tres vilatans 
proposats pel conjunt dels veïns. 
Aquest Batlle estava assistit per 
un o dos agutzils, anomenats 
Saigs o M issa tgers , i s 'e n 
carregava de la jurisdicció civil 
i de la persecució dels delictes 
menors, del control del mercat, 
del proveïment i la venda del pa, 
vi, palla, civada i altres pro
ductes necessaris, de la concessió 
del permís per establir hostals i 
carnisseries, dels pesos i me
sures, i d'altres aspectes de la 
gestió dels afers comuns.

A m és, el privilegi regulava  
altres aspectes, com el pagament 
d'im posicions, la celebració  
d'una fira anual i la permissió 
de poder caçar, pasturar i fer 
llenya en els aiguadeixos del Ter, 
de propietat reial.
Cinc segles i mig d'història com 
a comunitat organitzada des del 
Privilegi fan d'aquesta com 
memoració un fet transcendent 
de la vila de Salt. Per celebrar- 
ho, l'Ajuntament està preparant 
un acte commemoratiu al Teatre 
de Salt, una exposició al Museu 
de l'Aigua i una festa popular a 
la pista coberta.

M. ASSUMPCIÓ COLOMER 
Arxivera Municipal de Salt

i
Exposició i Venda: C/  Major, 156 
Telèfon.972242043 /  939840872
E-mail: gudayol@gm.es 
Horari: de dilluns a dissabte de 10a 1 i de 5 a  8

Servei Oficial: C/ Mercè Rodoreda, 13 
Telèfon: 972243749 
Grua 24 hores: 907206230
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 3 a 8 
Dissabte al mati obert de 10 a 1

.  .
GRAN PROMOCIÓ
Grans Ofertes en Venda de Cotxes i Serveis
Vine a la nostra exposició i veuràs els avantatges H T  
de comprar un Opel a Salt.

7 0
n i vers ari

ens podeu trobar a Internet: http://www.gm.es/gudayol

% S m m <

Gudayol Auto-Taller, S.A

També
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Elspripikgts 4el segle XV

"M o lt a lta  e m olt exce llen t 
senyora, a vostra altesa humil
ment supliquem los hòmens de 
la parròquia de Salt, prop la 
ciutat de Gerona, desijants sots 
la dolça e suau senyoria del 
Senyor Rey e vestra tornar..."1. 
A ixí comencen les capitulacions 
entre la reina M aria (esposa i 
lloctinent d'Alfons el Magnànim) 
i els habitants de la parròquia de 
Sant Cugat de Salt, signades a 
Perpinyà el 15 de gener de l'any 
1449.
La jurisdicció civil i criminal de 
la parròquia de Salt, com moltes 
altres, havia estat venuda per la 
monarquia2 per tal d 'afrontar els 
seus problemes financers en el 
segle XIV i es trobava en mans 
de Lluís de Vern, ciutadà de 
Girona. El rei Martí havia iniciat 
una política de restauració del 
patrimoni reial alienat, que havia 
quedat estroncada entre 1408 i 
1410 per l'exped ic ió  a Sar
denya3. Durant el segon quart del 
segle XV la re ina M a ria  va 
con tinua r aquest procés de 
recuperació de les jurisdiccions 
privatitzades -malgrat les opo

sicions dels qui les havien com
prades i els qui les havien de 
pagar- i va ser el torn de Salt. 
Les condicions del retorn van 
quedar fixades en el document 
que coneixem com a "Privilegi 
del Batlle de Salt", que de fet 
conté diversos privilegis atorgats 
als habitants de Salt.
La primera condició és la d'unió 
perpètua a la Corona, per tal 
d 'e v ita r  una a ltra  venda o 
alienació de jurisdicció, que no 
podrà ser reclamada per ningú 
més en cap circumstància. Per 
això, la reina atorga als veïns el 
dret de resistir-se amb armes o 
sense contra qualsevol que la 
vulgui prendre, fins al punt que 
no seran penalitzats si maten o 
fe re ixen  els possibles usur
padors.4
Seguidament, es dóna facultat a 
la "universitat" (reunió de veïns) 
d 'esco llir cada tres anys tres 
homes, habitants de Salt i que 
acostumin a contribu ir en els 
afers comuns de la parròquia, 
perquè el batlle General en triï 
un com a batlle. Tot i que la 
decisió final passa per l'ap ro 

vació dels oficials reials, és a dir, 
resta en mans de la monarquia, 
aquesta per força haurà d'esco
llir un dels candidats proposats 
pels habitants reunits en assem
blea. El batlle tindrà les com
petències sobre la jurisdicció civil 
(donar guiatges, fixar pesos i 
mesures i punir els infractors). 
A ixò significa un gran canvi en 
la vida pública d'aquesta petita 
comunitat, perquè apareix un 
nou element de cohesió interna 
que va més enllà de l'organit
zació parroquial.
A  tot arreu la jurisdicció criminal 
(casos d'assassinat o mutilació) 
és competència dels oficials reials 
de la vegueria de Girona, així 
com el jutge ha de ser el del terme 
de Girona. Tanmateix, el batlle i 
els obrers de la parròquia de Salt 
Dodran escollir el saig, oficial de 
a Cort reial de Girona, que s'en
carregui d'executar les dispo
sicions d'aquesta que afectin el 
poble. Cap altre oficia l no hi 
tindrà competències si no ha estat 
elegit pels representants de Salt. 
A  banda dels privilegis sobre 
l'organització de la comunitat, hi 
ha el privilegi de tenir una o dues 
carnisseries i un hostal o diversos 
sota supervisió dels veïns: el 
batlle i un dels obrers de la parrò
quia fixarien els preus de la carn, 
del pa, vi, palla i civada. L'única 
limitació és la de no vendre més 
car que a Girona. Veiem com 
aquests establiments són una font

FLECA I PASTISSERIA

C u h h iu À

w y w  v *

c /  Llarg, 10 - Tel. 9 7 2  23  8 3  71 - SALT

SERRALLERIA

Vat-ejvLL t s.L. 

FERRO i  ALUMINI
c /  Lluís M oreno, 11 - Tel. 972  23 75 00

17190  SALT (G irona)
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de rendes per a la universitat, 
que en cobra un cens.5 
Un tema a part és l'explotació 
dels recursos naturals del poble, 
és a dir, les terres properes al riu 
Ter, formades per l'acumulació 
de sediments i que reben el nom 
d'aiguadeixos o illes (quan són 
envoltades d'aigua). Els seus usos 
són nombrosos: s'hi va a fer 
llenya , s 'h i du el bes tia r a 
pasturar i també s'hi caça. Tots 
els veïns reben el privilegi de fer 
ús d 'aquestes terres (avui 
conegudes com Els Comuns), 
pagant un cens a la universitat6. 
Tot i que no ho diu, el privilegi 
no inclou una part de devesa que 
ja havia estat alienada per la 
monarquia uns anys abans i 
p e rta n y ia  a un c iu tadà  de 
Girona, Pere de Donç. Els límits
o fites entre els comuns de Salt i 
la devesa d'en Donç (que després 
es convertirà en el Mas Devesa) 
van ser motiu de p le t7 set anys 
després d'aquest document. 
També s'atorga el privilegi de

celebrar mercat setmanal, però 
això sí, un dia diferent del que 
és mercat a Girona. Un cop l'any 
es pot celebrar una fira. Tots 
aquells que hi vagin hauran de 
posseir un salconduit, anomenat 
guiatge, que dóna el batlle de 
Salt. Es una altra font d'ingressos 
per a la comunitat.8 
El darrer punt és el que determina 
com s'haurà de pagar aquest 
retorn a la ju risd icc ió  re ia l, 
perquè calia comprar-la a Lluís 
de Vern. El finançament recau 
sobre la població afectada, ja 
que la Corona no ho pot assumir. 
La re ina  havia  a u to r itz a t a 
l'assemblea de veïns la creació 
de diferents contractes de préstec 
per obtenir el capital, tot i que 
tam bé poden e fec tuar una 
imposició extraordinària, cone
guda com talla, sobre els habi
tants de la parròquia. Els qui 
seran taxats se'ls anom ena 
"terratinents", aquells veïns que 
tenen terres dins el terme de Salt, 
els quals pagaran segons el

valors dels productes que cullin 
en dites terres9. A ixò fa que tan 
sols prenguin part en la vida 
Dública de la comunitat aquells 
labitants amb un cert patrimoni
i que en quedin exclosos els quei 
treballen per a ells.
Sabem que el procés de re
dempció no va ser fàcil i que 
alguns veïns es van oposar al 
pagament de les talles10, potser 
perquè el canvi de jurisdicció no 
els suposava cap bene fic i 
substancial, en tractar-se de 
pagesos de remença, personal
ment depenents d'un senyor laic
o eclesiàstic i sotmesos als mals 
usos. Finalment van ser obligats 
a p a g a r per fo rça , amb la 
pressió dels altres veïns o dels 
oficials reials.

LÍDIA DONAT

1.- Arxiu M unicipal de Salt, Pergam í núm. 371 (274 LL): Privilegi de la reina Maria.
2.- Arxiu de la Corona dA ragó, Cancelleria, núm. 1826, foli 84v: 2 de març de 1387, confirm ació de la venda feta pel rei
Joan I a tres ciutadans de Girona de les jurisdiccions de M ontnegre, Cartellà, Quart, Palau, M ontcal, M ontilivi, Sarrià, 
Rufí, Taialà, Sant M artí Vell, Palol d'Onyar, Salt, Campdorà, Ravós, Sant Andreu del Terri i Vilanna, per preu de 5.000 
florins d'or.
3.- M. TERESA FERRER i M ALLOL, "El Patrimoni reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els Estats 
Catalano-Aragonesos a la fi del segle XIV", Anuario de Estudiós M edievales, 7 (1970-71) CSIC, Barcelona, pp. 350-491.
4.- "E si algun o alguns en vigor de qualsevol contractes o prouisions ... de pendre possessió de la dita parròquia o juridictio 
de aquella o fer algunes contradiccions ... que los homens de la dita parròquia qui ara son, o per temps seran, los puguen 
resistir e contradir ab armes e sens armes e offendre e injuriar e dam pnificar e m atar sens incorriment de alguna pena. E que
lo senyor Rey, ni la Senyora Reyna, ni lurs officials qui ara son o per temps seran, no-ls ne puguen inquirar ne dem anar ni 
punir, ans lo senyor Rey ara per lauors e lauors per ara los ho perdona els ho rem et graciosam ent", AM S perg. 371.
5 .-" ... e que negu no-y puxa tenir hostal ni hostals ni carniceria sino aquell o aquells que la dita universitat volrà a cens de 
cinch sous annuals, e sia senyor directa de les carniceries lo Senyor Rey...", AMS perg. 371.
6.- "...havent hi cascun son empriu de lenyar e de pasturar e cassar e altres negocis fer segons han acostum at totstem ps, a 
cens de cinch sous annuals, e sia senyor directe lo Senyor Rey..." ,AMS perg. 371.
7.- AMS, perg. 370 (275 LL): 13 de juny  de 1456, sentència arbitral sobre les fites dels arenys del Ter.
8.- "E que aquells qui iran o vindran e stant en la fira sien guiats axi com es acustum at de les altres fires", AMS perg. 371.
9.- "ítem que tots aquells qui són e seran terratinents dins lo term e de la dita parròquia... contribuir ab la dita universitat en 
paguar... iuxta la valua dels fruits que-s culliran en lo dit terme. E en aço puxen esser tellats o taxats per la dita universitat...", 
AMS perg. 371.
10.- Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria, núm. 3148, foli 175v: 27 de setembre de 1448.
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tivament entre les dues localitats. 
Aquest enfrontament, que durarà 
fins ben entrat el segle XVIII, té 
com a p ro tagon is tes  els ja 
esmentats aiguadeixos.
La ciutat de Girona afirmava que 
fruïa d'un privilegi anterior al de 
Salt, segons el qual podia fer 
pasturar el bestiar de les car
nisseries en tots els aiguadeixos 
dels rius que passaven per la 
ciutat. Amb tot els seus recursos, 
Girona va aconseguir mantenir 
o b e rt un procés que havia  
g ua n ya t el pob le  de Salt. 
Paral·lelament els pagesos també 
varen haver de defensar els seus 
drets sobre l'a ig u a  del rec 
M onar, venut a la c iu ta t de 
Girona l'any 1620.
A  partir de l'any 1735, l'autori
tat provincial representada pel

Les deveses del comú i la identitat de Salt

Quan el 1449 el Privilegi de la 
re ina  M a ria  a to rg a va  als 
habitants de Salt el control dels 
a ig ua d e ixo s  del riu  Ter en 
aquesta zona, s'encetava una 
lla rg a  h is tòria  m arcada pel 
conflicte amb localitats veïnes i 
amb els interessos d 'a lguns 
propietaris del mateix poble. Es 
pot a firm a r que la defensa 
d'aquestes terres producte dels 
canvis del curs del riu, això és el 
que significa aiguadeix, és el 
primer exemple de l'actuació dels 
veïns de Salt com a poble i amb 
consciència del seus drets com a 
comunitat.
Molt més tard, a les acaballes del 
segle XVIII, la reivindicació del 
contro l d 'aquestes terres - 
representades per les deveses del 
comú- enfront dels interessos del 
govern provincial i de la ciutat 
de Girona serien el preludi de 
l'últim episodi de reivindicació 
comunitària de Salt com a poble 
bàsicament agrícola: la reacció 
contra les lleis de desamortització 
de les terres com unals p ro 
mulgades per Madoz a partir de 
1855.
L'escassetat del territori de Salt 
marca des del primer moment 
tota la seva història: poca terra i 
en mans de poques famílies, que, 
gràcies a la compra de masos o 
a les aliances familiars, varen 
an a r e n g ra n d in t les seves 
propietats. Per això, les terres 
guanyades al riu, en principi poc 
atractives per la seva vegetació 
de ribera, varen ser utilitzades 
per la comunitat com a zona de 
pastura i, més tard, d'horta.

La comunitat de Salt va patir un 
problema afegit: la proximitat de 
la ciutat de Girona i la lògica 
col·lisió entre els interessos dels 
pagesos de Salt i les necessitats 
de la ciutat. El 1533, G irona 
protesta pel canvi del curs del riu 
al seu pas per Salt i Santa 
Eugènia, tot denunciant el perill 
que s ig n ifica r ia  una riuada  
contra les seves muralles. Es, 
però , el 1680  quan l 'e n 
frontam ent s 'ins ta l.là  d e fin i
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governador militar dissenyà un 
pla de replantació de les deveses 
del Ter des de Bescanó a Girona; 
s'intentava frenar amb la barrera 
natural dels arbres els efectes 
devastadors de les riuades a la 
ciutat de Girona. No es pot d ir 
que el projecte tingués massa 
èxit, com a mínim pel que fa a la 
zona de Salt. El 1753 el go 
vernador proclamava un ban 
amenaçant els pagesos amb 
sancions diverses si es tallaven o 
arrencaven els arbres plantats(1). 
El ban fa evident que les terres 
comunals de Salt, les deveses, 
eren conreades pels pagesos, 
que, com hem dit, no disposaven 
d'altres parcel·les on fer-ho.
El 1855 es va promulgar una llei 
de desamortització dels béns 
comunals. Les necessitats de la 
hisenda i la ferma creença que 
la iniciativa privada faria més 
productives unes terres "desa
p ro fitades" van p ro p ic ia r la 
venda de terres comunals a tota 
Espanya. La llei, però, admetia 
la possibilitat de repartir-les entre 
aquells pagesos que demos
tressin que les cultivaven de feia

temps. Aquesta possibilitat va ser 
aprofitada per molts pobles i Salt 
no en va ser una excepció. Tot i 
que es va tardar una mica a 
reaccionar, 1875, més d 'un 
centenar de veïns varen reclamar 
els drets sobre les parcel·les de 
les deveses i les guixeres.
En general el repartiment dels 
comuns va propiciar un efecte 
contrari al que s'intentava: no es 
va fer propietari de la terra al 
pagès sinó que es van engrandir 
les propietats de molts hisendats, 
donat que, als pocs anys, molts 
parcel.listes es van veure obligats 
a vendre el petit tros de terra. En 
el cas de Salt no sembla que la 
desam ortitzac ió  resultés tan 
dramàtica. Observant el plànol 
actual del municipi i comparant- 
lo amb el de 1 865, constatem 
que les parcel·les de les deveses 
es mantenen allí on la u rba
nització de la vila no ha avançat 
sobre les antigues terres de 
conreu.

ELENA MASÓ

(1) La lectura del ban a la plaça del 
poble va provocar la següent reacció per 
part dels regidors de Salt: "Vuï als 26  
de gener de 1753 a las quatre de la 
ta rd a  d e l m a te ix  d ia  e x is tin t 
personalment en la plassa publica del 
lloch de Salt Bald iri Sureda, Regidor 
Decano i com a ta l pe r vacansia de 
Batlle, aportant las veus de Batlle, Joseph 
Torrent Regidor segon i Narcis Fuster 
Regidor tercer, devant i en presencia de 
Pau G eroni Pregoner de la ciutat de 
G erona, personalm ent existint en la  
mateixa plassa ab la trompeta, li han 
preguntat per quin fi estava aquí present, 
el qual ha respost que per a publicar un 
edicte. (...) D it R egidor Decano ha 
preguntat a l d it Pau Geroni Pregoner, 
de ordre de qu i venia, si era Pregoner 
de Salt (...) el qual Pau Geroni a respost, 
que no era Pregoner de Salt i qu i li havia 
donat lo ordre era lo senyor Ignasi Baher 
Sindhc del litre. Ajuntament de Gerona. 
(...) han respost los dits seiïors Regidors 
que sempre que sels donarà lo ordre a 
ells d ir ig it ab las degudas Instancias i 
Circunstancias i sens perjud icar el Dret 
a qu i toquia, i lo punt de Jurisdicció de 
la present Batllia i llochc de Salt (...) i 
a ix i que pe r no haverlosne donat pa rt 
de cosa alguna per no caure en Regalia, 
i alias per conservacio de Llurs Drets i 
Privilegis i conservacio de l pun t de 
jurisdicció no permetràn a l present la 
publicació del tal Edicte".

Document inclòs en el lligall "Papers del 
Lloch de Salt en Asumpto del Regadiu" 
A rx iu  del mas Can Mut de Salt.
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Beques de recerca de Salt

Amb la finalitat de fomentar la 
recerca i els estudis científics 
sobre Salt, l'Ajuntament va con
vocar la primavera passada les 
Beques de Recerca de Salt. 
Aquests premis recuperen la 
tradició del Concurs de Mono
grafies d'Estudis Locals que des 
de l'any 1984 es convocaven 
periòdicament des de la Biblio
teca Jaume Ministral i Masià, que 
consistia a premiar els dos millors 
treballs (un de ciències socials i 
un altre de naturals) i publicar- 
los en la Col·lecció de M ono
grafies Locals editada per l'A jun
tament.
La convocatòria d'enguany va 
plantejar de donar dues beques, 
dotades amb 250.000 pessetes 
cadascuna, per a la realització 
de dos treballs de recerca cien
tífica sobre Salt en qualsevol dels 
seus aspectes històrics, socials i 
naturals, del passat i el present 
de la vila. Amb caràcter extraor
dinari i atès que el 15 de gener 
de 1999 serà el 550è aniversari 
del Privilegi del Batlle de Salt, es 
demanava que els projectes de 
recerca de ciències socials se 
centressin en l'estudi de Salt als

segles XIV-XV i de l'esmentat 
Privilegi de Salt. Els premis s'ator
garen als dos millors projectes 
presentats, que per tal de donar- 
los a conèixer i difondre'ls seran 
publicats l'any vinent.
Es van presentar un total de cinc 
projectes que són els següents: 
7.- El privilegi de Salt i el seu 
context h is tò ric  (s. XIV-XV). 
Brígida Nonó i Mònica València.
2.- Bellugar-se entre rierencs. 
Marta Picó i Jordi Ferrer.
3.- La v io lència  po lítica  i el 
conflicte social a la rereguarda: 
els casos de Salt i d 'O rrio ls . 
Josep Maymí.
4.- Societat i economia a Salt a 
finals de l'Edat M itjana. Lídia 
Donat.
5.- Les terres del comú i el Ter. 
Una perspectiva de l'evolució  
d'un poble. Salt, segles XIV-XIX. 
Elena Masó.

La bona qualitat i l'interès suscitat 
per tots els projectes presentats 
van fer difícil la decisió del Jurat 
per dictaminar el veredicte final. 
Atesa la qualitat ja expressada 
dels treballs, el Jurat recomanava 
a l'Ajuntament que estudiés la

possibilitat de donar suport a 
aquests estudis fora del marc 
establert de les presents beques. 
La Comissió de Govern Munici
pal, a proposta del Jurat del Pre
mi, va resoldre l'adjudicació de 
les Beques de Recerca de Salt als 
següents treballs:
•  Societat i economia a Salt a 
finals de l'Edat Mitjana, de Lídia 
Donat i Pérez.
•  Les terres del comú i el Ter. Una 
perspectiva de l'evolució d'un 
pob le . Salt, segles XIV-XIX, 
d'Elena Masó i Reig.

Els treballs realitzats per les 
guanyadores d'enguany seran 
presentats en el decurs de l'acte 
de com m em oració del 550è 
aniversari del Batlle de Salt, el 
15 de gener de 1999, on els serà 
lliu ra d a  la p a rt del prem i 
corresponent a la finalització dels 
treballs.

M. ASSUMPCIÓ COLOMER
Arxivera Municipal de Salt

estació servei CLAU, S.A.
Gasolina súper - sense plom 

(95 i 98) - Oasoil "A" i "C" 
Petroli per a estufes 

Rentacotxes automàtic 
Olis Recanvis

Ora. Nacional 141, km. 110 
Tel. 972 44 03 03 - 17162 B E S C A N Ó  

Països Catalans, 57 - Tel. 972 24 05 64 
Marquès de Camps, 79 - Tel. 972 24 27 50 - 17190 SALT

RO.S.A. 1 . 1 .

VENDA I LLO G UER  DE M AQUINARIA I 
UTILLATGE PER A LA CONSTRUCCIÓ

Passeig dels Països Catalans, 56 
Tel. 972 23 37 31 - Fax 972 24 11 81 - 17190 S A LT
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"Salt. Documents per a la història"

Aquest és el títol d'un llibre sobre 
els documents cabdals de la 
h istòria  saltenca que l'A ju n 
tam ent està p re p a ra n t per 
pub lica r-lo  l'a n y  1999 amb 
motiu del 550è aniversari del 
Privilegi del Batlle de Salt.
La seva finalitat és la de difondre 
el patrimoni documental saltenc
i alhora explicar la realitat actual 
de la nostra vila. Vol ser un llibre 
entenedor i atractiu per tal de 
poder fer-ne la màxima difusió i 
poder arribar al segment més 
ampli possible de la població, 
des dels escolars als universitaris, 
passant pels estudiosos i erudits 
locals i a tots aquells que tinguin 
un interès general a conèixer 
com ha estat i com és el nostre 
poble.
L'edició d 'aquest llibre  "Salt. 
Documents per a la Història" per 
part de l'Ajuntament de Salt ha 
estat possible mercès als ajuts

econòmics de la Diputació de 
Girona i de la Caixa de Pensions 
de Barcelona.
El llibre respon a una idea sen
zilla, esquemàtica i alhora ex
haustiva en el seu contingut, amb 
moltes imatges i poc text, de fàcil
i agradable observació i lectura, 
adreçat a tot tipus de públic. 
D'una banda, s'han seleccionat 
uns 25 docum ents h istòrics 
(escrits, fo togra fies, p lànols, 
cartells, etc.), i de l'a ltra  un 
conjunt d'unes 25 fotografies 
actuals de Salt, fetes pel fotògraf 
saltenc Josep M aria Oliveras i 
Puig.
Es tracta d'assolir una obra de 
g ran  va lo r d ivu lg a tiu , però 
tam bé amb el m àxim  r ig o r  
històric possible. Per aconseguir- 
ho els documents, presentats de 
més antic a més modern, ens 
transportaran a través del pas del 
temps seguint el fil cronològic de

la Història de Salt. Cadascun 
d'aquests documents tindrà a la 
pàgina del costat una fotografia 
actual de Salt que enllaçarà el 
document històric i l'actualitat a 
través d'un nexe variable, més o 
menys lòg ic  entre ambdues 
imatges, per exemple: el pla de 
Salt, el Ter, la Sèquia, l'activitat 
econòm ica, la so lida rita t, el 
poblament, etc. Aquestes foto
grafies modernes ens serviran 
per apropar el lector als diferents 
aspectes, trets i característiques 
més rellevants de Salt en l'ac
tualitat.
El primer document que inclou el 
llibre és una venda d'un camp 
situat a Salt datada de l'any 833. 
La primera fotografia de l'ac
tualitat és una vista general del 
Pla de Salt.
"Salt. Documents p e r a la  
Història" serà presentat el 15 de 
gener de 1999 en el decurs de 
l'acte commemoratiu del 550è 
aniversari del Privilegi del Batlle 
de Salt.

M. ASSUMPCIÓ COLOMER
Arxivera Municipal c/e Salt

Venda d'una peça de terra situada a la vila de Salt atorgada 
per El. la i la seva esposa Leobilda a favor de Gaudila pel 
preu de dos sous. Realitzada el 21 de març del regnat del 
rei Lluís el Pietós, això és l'any 833.
Biblioteca Palau de Peralada. (Secció especial, document 
únic). Pergamí. Mides: 120 *  330 mm.

Escrit l'any 833, és el primer document on s'esmenta el 
nom de Salt (...) in teritorio gerundense in uilla qui dicitur
Salto (...)- i alhora és el més antic de les comarques
gironines. Situat cronològicament en la primera meitat del 

s. IX és un dels primers contractes de dret privat redactats en pergamí que es conserven a Catalunya. (ROURA i GÜIBES, G., 1991, 2. i 
ARNALL i JUAN, M.J. PONS GURI, J.M., 1993, pp. 31, 58-59, Làm. 2. Transcripció, estudi paleogràfic, diplomàtic i jurídic).
Pel que fa a l'escriptura, presenta particularitats especials. Es tracta d'una lletra minúscula visigòtica amb influències carolíngies, cosa 
ben normal si es té en compte que Girona és la primera plaça que l'emperador Carlemany va ocupar al sud dels Pirineus, i on es va 
introduir més aviat la lletra carolíngia.
Amb les afrontacions de la peça de terra objecte del contracte se citen diferents límits entre els quals sobta l'esment d'un (...) rego qui uenit 
de Matamaurus et discurrit inter Curregs et Salto (...). És interessant constatar que abans del primitiu traçat de la sèquia Monar datat a 
començaments del s.XI en temps del comte Borrell ja existia alguna construcció artificial per canalitzar l'aigua, així ens ho documenta 
aquest text i un altre que parla de l'existència de molins a Salt al s. X. Sembla, però, que una obra d'enginyeria de tal magnitud 
difícilment s'hauria pogut assolir en el marc de l'organització política dels s. VIII, IX i X. Diversos autors pensen que la sèquia podria tenir 
un origen romà (CANAL, J., CANAL, E., NOLLA, J.M., SAGRERA, J., 1 996, p. 32)
De l'any 862 coneixem un altre document que es conserva al Monestir de Montserrat el qual també fa referència a una propietat que el 
Monestir de Sant Cugat del Vallès tenia a Salt.
El primer esment de la parròquia de Sant Cugat de Salt data de l'any 882: el bisbe Teuter dóna les dècimes i les oblacions de diverses
esglésies a les basíliques de Sant Feliu i Santa Maria de Girona.
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Activitats del Casal

El diumenge, dia 4 d'octubre, es 
va celebrar la XXIV Diada del 
Jubilat del Casal amb un seguit 
d'activitats i actes que ocuparen 
tot el dia. De bon matí amb el 
Concurs de Petanca per a Jubilats 
de la província, amb l'entrega de 
trofeus cedits per Manufactures 
A . Gassol als guanyado rs  
d'aquesta interessant competició. 
Al passeig Verdaguer, ballada de 
sardanes, amb la col·laboració 
de Salt Sardanista. Al migdia, 
després de la missa a la 
parròquia de Sant Cugat de Salt, 
sortida de set autocars per anar 
conjuntam ent amb 400  pe r
sones, socis, amics i s im pa
titzan ts , al DINAR DE GER
MANOR a l'Hotel "La Terrassa" 
de Platja d'Aro.
En p rim e r lloc varen fer el 
parlam ent de benvinguda el 
president d'aquesta entitat, Sr. 
Joan Boada, i l'alcalde de Salt, 
Sr. Xavier Coromines, i a conti
nuació es va porta r a terme 
l'Homenatge i Distinció a dinou 
parelles que portaven 50 anys
o més de casats, oferint-los un 
D ip lom a Record d 'aques ta  
trobada, escrit amb el noms de 
les dues parelles, flors i un cistell 
de fruita del temps atorgat per 
l'Ajuntament Salt com a record

de la com m em oració  de la 
Primera Fira del Cistell d'aquesta 
població. Tot seguit, l'Home
natge als Avis del Casal 1998, 
que aquest any ha correspost a 
l'àvia Anna Fàbrega, nascuda 
l'any  1909 i a l'av i Josep 
Antonietti, nascut l'any 1905, 
amb l'obsequi dels tradicionals 
rellotges gravats i ram de flors. 
A  continuació del dinar, que va 
ser del gust de tots els assistents,

i com a cloenda d 'una  ino 
blidable Festa, no podia faltar 
el ball per poder gaudir d'una 
bona música, per fer bellugar els 
peus dels avis b a lla d o rs  i 
oblidar-se durant unes hores de 
tots els seus problemes de salut i 
refer-se, tornant els ossos al seu 
lloc. A  les set de la ta rda , 
tornada dels autocars a Salt.

FERRAN MÀRQUEZ

FEADffiA P T ÏÏO K
Passeig Josep M. Folch i Torres, 21 - 17190 SALT 

Tel. i Fax: 972 23 96 66 - Tel. M òbil 629 73 83 18
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•NOUS PREUS
• RENTATS EN 48 HORES

Vingui i conegui les nostres ofertes!!

c /  M a jo r, 31 2  - Telèfon 9 7 2  2 3  4 5  4 3  
1 7 1 9 0  SALT



L'ACUDIT FOLL RACÓ POÈTIC

LA FARGA - Revista de Salt
Passeig Verdaguer, 1 - 171 90 SALT

Nom i cognoms________________________________

Adreça_______________________________________

Telèfon _____________________ Codi Postal_______

DNI----------------------- Professió ___________________

Desitjo subscriure'm a LA FARGA - Revista de Salt, editada 
pel Casal de Jubilats de Salt, i faré efectiva la subscripció 
anyal de 1.500 ptes. (per a l'any 1998), per mitjà de rebut 
bancari.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Senyors:
Agrairé que, amb càrrec al meu compte/llibreta, 
atenguin els rebuts que els presenti el Casal de Jubilats 
de Salt, anyalment, per la subscripció de "LA FARGA" 
Revista de Salt.

Titular compte/llibreta___________________________

Banc/Caixa_________ __________________________

Agència/Adreça_______ _______________________

Número de compte/llibreta_______________________

Signatura

^ e n t  país
S37/<9 on posem les petjades 
és terra de mel i mató; 
les suors encetades 
bem defensat alpeu del canó.

<Ss el gir que fa  la roda 
un oaioé renovador, 
memorant el que recorda 
anys de braoura i oalor.

óempre bem esgarrapat 
el suc del seu fèrtil sòl, 
dies i anys bem aprofitat 
si bi ba bonança o poc sou.

<Ss lerra de sembrades, 
de recollides en abundor, 
desperts a les matinades 
fins al oespre a toc d'oració.

fem feines regalades, 
ni vanitats banals, 
les ballades fem comptades
i les labors amb davantals.

Cadascú a la seva tasca 
sigui a l'ombra o al sol, 
cantant o remant la barca 
a trenc d'alba alcem el vol.

Cantem i rendim lots albora 
la ufanor del seu sentir, 
no ens agrada la demora 
si emmusleeix nostre delit.

ANNA BONAL
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Edifici

SALT 20
Al Passeig dels Països Catalans, 1 2 4

V  4 dormitoris dobles V  Escala de 2 veïns per replà

V  2 Banys complets V  Orientats al migdia 

>■ Acabats de qualitat V  Calefacció individual

Cuina equipada V  Pàrquing opcional

^  F/ns a/ 100%  de 

finançament

G
PARQUING
OPCIONAL

EUGESA
CONST RUCTO RA • IMMOBILIÀRIA

C. Major, 182 - SALT
Tel. 972 23 55 61

Més de 25 anys construint


