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Contràriament al que podríem pensar, els temps romàntics són molt 
dolorosos. I els moments que està vivint el nostre país ho són. Els 
temps de crisis sistèmiques i de reformulació dels marcs legals i po-
lítics de convivència són, per defi nició, tumultuosos. Però el que te-
nen d’incertesa també ho tenen d’esperança.

I és que en el nostre cas s’uneixen una de les pitjors crisis econòmi-
ques, que posen en qüestió el mateix sistema democràtic, a la ne-
cessitat dels catalans d’articular el seu propi estat. La primera no ha 
estat pas la causa de la segona, per bé que l’ha esperonat, o si més no, 
desvetllat. I pot ser tant el millor com el pitjor moment per intentar-
ho. Una pot esguerrar l’altra o a l’inrevés, pot fer-ho possible d’una 
vegada.

El desig d’autogovern dels catalans ve de molt lluny, i la nostra his-
tòria dels darrers segles n’està farcida de tràgics episodis. Fets que 
ens han afeblit i enfortit alhora. Però és quan un sistema polític i 
econòmic fa fallida, com ha passat moltes altres vegades en altres 
temps i societats, que es desenvolupen els gèrmens de les relacions 
futures. I és en aquest impàs on guanya el qui millor s’hi mou.

Aquests són períodes d’alta tensió, mai exempts de confl icte i ne-
gociació, de ments estretes i d’actituds intel·ligents, de suports au-
tèntics i de traïcions, d’unitat i de diferència, d’acció i de reacció, de 
resistència i de submissió. I molt de compte amb la por, la por a tot 
allò desconegut, que sovint ens fa innecessàriament traïdors. Són 
temps on no sempre guanyen els més justos, ja que s’hi barregen un 
munt de factors imprevisibles i incontrolables, inclòs l’atzar derivat 
del ritme incert dels esdeveniments.    

És per tot això que és tan necessari la unitat en la decisió, la valentia 
i la peripècia, l’habilitat. Ha passat i passa, moltes vegades, que les 
coses petites, les mesquineses personals i els interessos particulars 
han avortat processos que haurien signifi cat una nova possibilitat de 
col·lectivitats més sòlides i exitoses.

I aquesta actitud positiva i intel·ligent que necessitem com a socie-
tat, i que els temps demanden i els ciutadans hem d’exigir, l’hem de 
considerar també a nivell estrictament personal. No hem de deixar 
que les males vibracions i les friccions inevitables afectin el nostre 
caràcter i esperit, que ens deprimeixin, desanimin, afebleixin o des-
concertin. No ens hem de deixar esquinçar com a éssers que som. 

Hem de voler i saber desconnectar, fer gresca i divertir-nos. No hem 
de deixar de ser nosaltres, no hem de deixar que els fets ens dis-
torsionin i desequilibrin. Les relacions socials i familiars són més 
necessàries que mai i les hem d’activar al màxim nivell. Seria una 
novetat històrica que aquesta vegada ens en sortíssim, però si emo-
cionalment sabem estar tranquils, serens i forts, si no volem renun-
ciar a la recerca íntima de la felicitat, tot serà més fàcil i possible.
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Benvolguts, benvolgudes,

Després d’una llarga primavera d’intenses pluges i temperatu-
res inusualment baixes, l’arribada de l’estiu i la calor ens ha so-
brevingut de sobte i, puntual com cada any, ha arribat la Festa 
Major.

Durant uns dies deixarem una mica de banda les preocupa-
cions quotidianes i gaudirem de més hores per compartir amb 
la família, els amics i els veïns. I això és bo, ja que són les nos-
tres xarxes familiars i socials les que ens fan possible aparcar 
temporalment les inquietuds i els maldecaps.  

Tornarem a tenir uns dies farcits d’actes per a tots els públics i 
gustos. En el programa, hi trobareu espectacles i activitats que 
al llarg dels anys han esdevingut clàssics imprescindibles en la 
nostra festa, però també propostes noves i atractives.

Així doncs, espero que gaudim tots plegats d’aquests dies en 
què la gresca i l’ambient festiu s’estendran per tots els racons 
de la nostra vila i que, a banda dels saltencs i saltenques, apro-
fi tem aquests dies per acollir i fer conèixer el nostre poble fent 
extensiva la nostra festa més enllà dels límits municipals.

I no voldria acabar sense un agraïment molt especial a totes les 
entitats i col·lectius que participen activament en els diferents 
actes i que, de manera desinteressada, “fan poble” contribuint a 
l’enriquiment de la nostra Festa Major. Gràcies també a l’esforç 
i la implicació dels treballadors i treballadores municipals.

Molt bona Festa Major a tothom!

Jaume Torramadé i Ribas
Alcalde
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Casal 

Benvolguts sòcies i socis, ja tenim la Festa Major aquí.

Són uns temps difícils per a moltes persones. La crisi 
econòmica ha comportat una profunda desestabilització 
social, afectant persones, empreses, entitats i institucions, 
comportant gent a l’atur i Eres d’empreses.

Pel que fa a les entitats, també ens trobem perjudicats a 
l’hora d’aconseguir ajudes i subvencions. Hi ha coses que 
no es poden realitzar i per fer-ne de noves no disposem dels 
recursos necessaris per aconseguir-ho. Però, malgrat les di-

fi cultats, no hem de permetre ser pessimistes i hem d’intentar que aquests dies de 
Festa els puguem viure i gaudir dins les possibilitats econòmiques de cada família.

Per tant, des d’aquí el Casal de Jubilats i Simpatitzants de Salt us desitgem que passeu 
i gaudiu d’una bona Festa Major.

Bona sort a totes i a tots

Antoni Moiset i Lidon

Teniu a les vostres mans el número 24 del Suplement d’Estiu 
de la Revista La Farga. Anem en camí, l’any vinent, de celebrar 
tres esdeveniments relacionats amb la nostra i vostra revista.

Aquestes celebracions es podran portar a terme sempre i quan 
la crisi no ens faci una mala passada.

El maig de l’any vinent la Revista complirà els 35 anys de la 
seva existència, al mateix temps arribarà al número 300 i 
aquest Suplement serà també el número 25. Oportunament us 
informarem dels actes que es puguin portar a terme.

Des del maig de 1979, La Farga, Revista de Salt -inicialment 
amb el títol de Butlletí del Casal de Jubilats- s’ha anat editant 
mes rere mes, excepte algun període amb alts i baixos econò-
mics, aportant-hi millores quant al paper, color, pàgines, etc.

Si hem arribat fi ns aquí ha estat gràcies, en primer lloc, a totes 
les persones que han passat pel Consell de Redacció de la Re-
vista al llarg d’aquests anys, amb la seva aportació voluntària.

En segon lloc, als anunciants que de forma permanent o es-
poràdica amb la seva publicitat han col·laborat econòmica-
ment en la seva continuïtat, i també a les Institucions catalanes 
amb les seves subvencions.
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A TOTS ELS ARTISTES:
 PINTORS,
   ESCULTORS, 
   FOTÒGRAFS
               I  VOLUNTARIS
QUE HEU COL·LABORAT A FER ALGUNA PORTADA 
DE LA REVISTA DES DEL NÚMERO  Ú FINS ARA:

en moments difícils cal trobar solucions imaginatives, i això 
és el que intentem l’equip de redacció de la revista. Amb pocs 
recursos i molta voluntat van sortint un número rere l’altre.

Necessitem diners, però també compartir quelcom més:  saber 
que la revista la fem entre tots, és del poble i tothom hi té ca-
buda. Pensem que la Farga és cultura per al poble i del poble.  
Amb l’objectiu de fer camí plegats us convidem una vegada 
més a col·laborar amb la revista per compartir la vostra feina i 
la nostra en benefi ci de La Farga.

Pel novembre disposarem de la sala principal de Les Bernardes 
per fer-hi una exposició col·lectiva i on cada artista hi exposi 
alguna obra i la pugui vendre.  A part, només us demanem que 
n’oferiu alguna més a benefi ci de La Farga. Estem treballant 
per tirar endavant aquesta tasca.

Per últim, desitjar-vos que passeu un bon estiu i una bona 
FESTA MAJOR.

Consell de Redacció

Consell de Redacció
DES DEL
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Des de la parròquia

Estem en temps d’estiu, arriba 
la Festa Major, potser podrem 
sortir uns dies... El descans es 
valora de veritat després de la 
feina. Com més dura sigui la 
labor realitzada molt més me-
rescut serà el descans. El des-
cans ens és necessari per pensar, 
per llegir, per parlar amb calma 
amb els altres, per contemplar.

De fet, en el temps lliure ens ex-
pressem més tal com som. Però 
cal tenir els ulls ben oberts, 
perquè hi ha tantes ofertes per 
cobrir el temps lliure que ens 
podem trobar que se’ns doni 
tot mastegat. Ens cal ser lliures 
i creatius per a realitzar-nos se-

A
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b nosaltres MATEIXOS

gons les nostres capacitats.

També en el temps de descans, tenir un bon criteri 
ens ajuda a donar el just valor a cada cosa. La nos-
tra vida no pot estar feta de calaixos independents, 
això ens faria immadurs. Tot el que fem ha d’estar 
relacionat i amb el màxim de coherència. Hi ha una 
relació directa entre el treball i el descans, entre el 
tràfec de la feina i la contemplació silenciosa.

Adonar-nos d’això va forjant el nostre caràcter, la 
nostra personalitat, la nostra manera d’entendre 
la vida i de valorar les persones. Un descans ben 
utilitzat, igual que el treball, és la millor manera 
d’animar-nos a donar més de nosaltres mateixos i 
realitzar-nos com a persones.

Es tracta de regalar el que hem rebut gratuïtament. 
Tots tenim qualitats, talents, carismes. Si ens els re-
servem o els utilitzem només per profi t propi es fan 
malbé, no donen el fruit que podrien donar, no fem 
rendir el seu contingut. Quan donem a mans plenes, 
començant per les persones de casa, els amics, els 
veïns, en els serveis de voluntariat, etc., ens omplim 
de plenitud humana i espiritual, som més nosaltres 
mateixos. En aquest sentit, els punts següents ens 
poden ajudar:

-Valorem les nostres qualitats, posem-les generosa-
ment al servei dels altres, ens sentirem realitzats i 
contents.

-Pensar només en nosaltres mateixos i en els nostres 
mals és negatiu i ens enfonsa. Quan ens ocupem dels 
problemes dels altres, els nostres es fan més petits.

-Estar massa pendent del que els altres pensen de 
nosaltres és com un vici que ens va rosegant i no ens 
deixa mai tranquils. No es tracta de competir, sinó 
de compartir.

-Criticar o enfonsar els altres és una batalla perdu-
da, no ens sentirem millor sinó que ens amargarem 
la vida.

-No estem ni per sobre ni per sota dels altres, tots 
som iguals, amb talents diferents per col·laborar i 
millorar els nostres ambients i el nostre poble.

-Necessitem trobar-nos a gust amb nosaltres ma-
teixos, en el descans i en el treball.

Fèlix Mussoll
Rector de St. Cugat
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-Ja fa 13 anys des que vau obrir 
l’escola?
-Meri (M): Sí, i sembla ahir, ha pas-
sat molt ràpid. Mirat en la distàn-
cia, t’adones de la quantitat de coses 
que han anat passant.
-Paloma (P): Perquè amb el dia a 
dia vas fent, ara un any, l’altre, l’al-
tre... 
-Kuka (K): A mi m’ha passat molt 
ràpid, però veig sobretot el pas del 
temps amb els alumnes, alguns dels 
que van començar amb quatre, cinc 
anyets, ara en tenen 18! És molt 
emocionant.

-Ostres... així teniu alumnes fi dels
-M: Sí, tant d’adults com d’infantil. 
-K: Cada any hem estat molt con-
tentes amb el festival de fi nal de 
curs que fem, evidentment, per no-

La forma d’espiral és ben adient per un centre dedicat a l’art de la 
dansa i sempre ple d’activitat. De tota manera, aquest espiral també 
podria ser un triangle de tres puntes, ja que al capdavant d’aquesta 
escola hi trobem l’energia i el saber fer femení de tres dones en movi-
ment: la Kuka, la Meri i la Paloma. Elles el defi neixen com “un espai 
que cuida i estima les arts i, sobretot, les persones. Un espiral de mo-
viment, de ritme i de vida”. I és que la dansa és segurament una de les 
arts més antigues, lligada als propis ritmes com ara la respiració o els 
batecs del cor, que segons alguns estudiosos van servir per atorgar la 
primera cadència de moviment. Per tant, no us resistiu al propi ritme 
i comenceu a ballar!

saltres són els millors, però és que, 
realment, els últims anys es veu un 
molt bon nivell de dansa perquè 
aquests alumnes que fa tants anys 
que assisteixen a les classes han 
après moltíssim i se’ls nota una evo-
lució molt important. 

-Com va ser que us decidíssiu a 
muntar una escola de dansa?
-K: Ens coneixíem de l’antic Espi-
ral, l’escola de dansa que hi havia 
hagut a Girona. La Geni, qui ho 
duia, va deixar-ho per diverses cir-
cumstàncies. Per motius personals 
i també perquè era el moment del 
boom immobiliari i no li van reno-
var el contracte de lloguer perquè 
volien tirar a terra el local per fer-hi 
pisos. Quan la Geni va marxar, jo 
em vaig quedar a càrrec de l’escola i 

Centre de dansa Nou Espiral       
El porten la Meritxell 
Cardellach, la Kuka Feliu i 
la Paloma Solanas, 
des de fa 13 anys

Al Nou Espiral hi podeu 
aprendre tot tipus de dansa. 

A partir del setembre hi 
trobareu, a la secció infantil: 
psicodansa (3 anys) 
pre-dansa (4 i 5 anys)  
dansa clàssica i creativa 
(a partir de 6 anys), 
modern-jazz, hip-hop i 
teatre (a partir de 9 anys). 

També casal creatiu els 
dissabtes al matí (dansa, 
circ, teatre, manualitats...). 
Per a joves i adults: dansa 
clàssica, contemporània, 
fl amenco, modern-jazz, 
musical, zumba, salsa, 
sevillanas, percussió 
africana i d’altres.

JUST JUST 
DANCE!DANCE!
entrevista a la 
KUKA, la MERI i la
PALOMA

www.nouespiral.cat
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vam acabar el curs com vam poder. 
-M: Quan vam haver tancat l’antic 
Espiral jo li vaig dir a la Kuka que si 
ella volia tirar endavant per obrir el 
centre en un altre espai, que comp-
tés amb mi. I així, entre una i altra 
ens vam embarrancar en aquesta 
aventura.
-P: Jo estava a Veneçuela ballant en 
una companyia tan feliç però vaig 
venir aquí de vacances, la Kuka em 
va dir que havien trobat aquest es-
pai i vaig sentir que era el meu lloc. 
I els vaig preguntar ‘necessiteu una 
sòcia?’.
-K: Tot va ser molt intuïtiu, amb 
molta fe, molt d’amor i molta ajuda 
de gent que ens van donar molt de 
suport. Va ser molt màgic. 

-Recentment sortia a les notícies 
que el ballarí Cesc Gelabert havia 
de deixar el seu local, a causa del 
context de crisi que vivim. Això 
signifi ca que el panorama de la 
dansa està molt complicat?
-M: Imagina’t si passa a aquest ni-
vell, amb una de les fi gures més re-
presentatives de la dansa catalana, 
en el sentit que és dels que podem 
considerar més ‘protegits’, que fa 
temps que està ben considerat i dins 
els circuits artístics ofi cials. Doncs 
imagina amb companyies petites. 
De fet, ja n’hi ha moltes que s’han 
anat quedant pel camí, el problema 
és que no se n’assabenta ningú, la 
gent només en parla quan passa en 
aquest nivell. 

-En aquests moments més, o sem-
pre ha estat una mica igual? 
-M: El món de l’art en general és 
complicat. Perquè no s’acaba de 
veure com una cosa important, de 
la qual s’ha de tenir cura, almenys 
en aquest país.
-P: I la dansa sempre ha sigut la ger-
maneta petita de totes les arts...  
-K: Està passant en el món de la 
cultura en general, han tancat tea-
tres, així que fallen contractacions 
i moltes companyies se’n ressenten. 

De fet, moltes comencen a moure’s 
fora del país. Aquí no hi ha movi-
ment i això en dansa és molt greu!

-I pel que fa a la formació, quina 
és la situació de la dansa?
-M: El problema és que és una pro-
fessió que l’has de començar des de 
molt jove. Amb 18 anys, o abans, 
ja has d’estar format, perquè és una 
carrera curta, com a intèrpret, des-
prés hi ha altres opcions. 
-P: Que et doni titulació ofi cial, 
només hi ha l’Institut del Teatre de 
Barcelona, la resta són certifi cats 
d’haver fet uns cursos o uns altres, 
de manera que és difícil que un nen 
amb 10, 12 anys vagi a estudiar-hi. 

-Aquí deu ser dels pocs centres 
en què oferiu formació en aquest 
sentit?
-P: Nosaltres oferim la formació 
bàsica de totes les matèries que ne-
cessiten per poder seguir amb la 
formació ofi cial. Els alumnes que 
volen dedicar-s’hi vénen més dies, 
mentre que les persones que ho fan 
per hobby, doncs vénen menys dies. 
Perquè la dansa són hores, si t’hi 
vols dedicar, com tot, de fet. 

-Com va ser que us decidíssiu per 
muntar l’escola a Salt?
-K: Sempre ens havia agradat Salt i 

era un lloc on teníem l’ull posat, no 
sé ben bé per què. Llavors vam tro-
bar un espai que ens agradava, en 
principi, al carrer Major, però tot 
un seguit de casualitats van fer que 
acabéssim en aquest local, que per 
nosaltres és fantàstic perquè és es-
paiós, és ideal com a espai de dansa.
-M: Jo penso que no és tan impor-
tant on estiguis ubicat físicament, 
perquè si ofereixes propostes inte-
ressants, la gent ve de molts llocs. 
Aquí tenim alumnes que vénen de 
tot arreu, de Llançà, de l’Escala, de 
Figueres, d’Olot...
-P: La gent de més enllà del Gironès 
no té mai problemes per venir aquí, 
a vegades és més la gent de Girona 
ciutat que sembla que els costa una 
mica baixar a Salt. Però només fi ns 
que vénen un dia, després estan en-
cantats.

-Quina valoració en feu d’aquests 
13 anys a Salt?
-K: Estem molt contentes del lloc 
on estem, del públic que tenim, 
però sincerament sí que ha sigut 
una mica decebedor el poc interès 
a nivell institucional per un centre 
d’aquestes dimensions en un po-
ble tan petit. No parlem de diners, 
sinó d’interès per la cultura. Pel que 
aportem a Salt com a entitat cultu-
ral, a través de la dansa, la feina que 
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estem fent amb molts nens i també 
gent adulta. Ens dol una mica sen-
tir certa manca d’interès i conside-
ració. 
-P: Pensem que podríem fer encara 
molt més del que fem, a nivell de 
poble, amb una mica d’empenta per 
part de les institucions. Ja tenim 80 
nens, però amb un conveni amb en-
senyament, per exemple, doncs po-
dríem fer moltes més coses quant a 
formació.
-M: Sí, perquè, de fet, nosaltres 
sempre col·laborem amb tot el que 
es fa al poble, participem a la Fira 
del Cistell, a la Cavalcada de Reis, 
etc.  

-També organitzeu el Dansalt, des 
del 2004?
-K: Sí, el Dansalt va començar com 
a concurs coreogràfi c però ara ja no 
és concurs, precisament per falta 
de fi nançament. Tot i que era una 
molt bona promoció pel poble i per 
la dansa, perquè s’hi apuntava gent 
de molts llocs: Madrid, Sevilla, Bar-
celona, etc. Però fa tres anys que ja 
no inclou premi. Aquest any hem 
fet un Dansalt solidari, amb la col-
laboració de la companyia Cobos-
Mika per recollir aliments i va anar 
molt bé.
-M: Tenim col·laboració amb la 
companyia CobosMika perquè ha-
vien fet un màster de formació pro-
fessional aquí els dos primers anys. 
Després, per més facilitat en l’orga-
nització, van tornar a Palamós, on 
tenen la seu. Per això vam decidir 
fer-los participar al Dansalt i hem 
fet una mostra de dansa de gent 
jove, a nivell internacional, amb els 
treballs coreogràfi cs que havien fet 
durant el curs. Molt bon nivell. 

-Quanta gent teniu ara a l’escola?
-K: 80 nens de 4 a 18 anys
-P: I uns 70 adults
-M: Amb els adults és on més hem 
notat la crisi, perquè la gent s’ho es-
talvia primer d’ells, abans que dels 
fi lls. 

-K: També perquè tenim un públic 
format per molts universitaris, i és 
clar, actualment és un sector que 
està com està...  sense perspectiva 
de futur, no hi ha treball, ni tempo-
ral. Ha estat una davallada progres-
siva els últims 3 anys.

-I pel que fa al gènere? Més nenes 
que nens o ja s’ha superat, això?
-M: Encara costa, sembla mentida 
però encara hi ha més noies que 
nois.
-K: Tot i que tenim alguns nois que 
són molt bons. Entren més aviat 
per fer hip hop però alguns després 
han seguit amb altres disciplines 
que, socialment, es relacionen més 
amb el sector femení. 

-El que comentàveu, que s’ha no-
tat una davallada els últims tres 
anys, no deixa de ser irònic, pre-
cisament en moments complicats 
és quan la gent més necessitaria 
ballar una mica! 
-M: Sí, hi ha gent que ho ha hagut 
de deixar perquè està a l’atur i quan 
els trobes et diuen ‘ara que tindria 
temps per venir, ara no em va bé’. 
Sap molt greu i sovint fem tot el que 
podem. 
-K: I això que tenim uns preus molt 
populars, fa molt temps que no pu-
gem les quotes i fem moltes promo-
cions per estar a l’abast de tothom. 

Però hi ha també un factor anímic 
important. La gent està molt ate-
morida, també nosaltres ens hi po-
dem incloure, es viu molt el dia a 
dia perquè costa tenir perspectives 
de futur.  

-Com animaríeu a la gent a ba-
llar?
-K: Doncs molts alumnes ens han 
dit que, segurament, la seva vida 
va donar un tomb en el moment 
en què van decidir venir aquí i co-
mençar a ballar. I això per nosaltres 
és molt bonic. És que realment és 
‘terapèutic’, dit entre cometes, per-
què no volem comparar-nos amb la 
dansa-teràpia que és una altra dis-
ciplina. Però moure el cos signifi ca 
equilibrar-se, anivellar cos i ment, 
per tant, des del nostre punt de vis-
ta, és indispensable. Tots portem el 
ritme a dins quan naixem, és amb 
els anys i l’educació que es va fre-
nant. Però el moviment és vida. 
-P: És una manera de connectar cos 
i ànima, si no ho fas a nivell profes-
sional és igual, es connecta amb un 
mateix i s’expressen coses que no 
podries dir en paraules. 
-M: Ajuda a prendre consciència 
d’un mateix, augmenta l’autoesti-
ma, i t’ensenya a permetre’t coses, a 
no jutjar-te. 

Agnès Cabezas Horno
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Aquest 18 de juliol fa 77 anys que va 
començar  la Guerra Civil i cada vegada 
som menys les persones que vam viure 
i podem recordar aquell horror.

El desembre del 1938 jo vivia amb l’àvia 
en un poblet de l’Alta Anoia anomenat 
els Prats de Rei. M’hi havia portat el 
pare per protegir-me dels bombardeigs 
i la fam que es patia a Barcelona. Tenia 
cinc anys.

La Guerra Civil s’estava acabant. Catalunya, després de la 
sagnant Batalla de l’Ebre, ja la tenia perduda. Recordo que des 
del poble ja es començava a sentir, com un tronar de lluny, 
el canoneig del front de Lleida, per on l’exèrcit franquista 
avançava implacablement.

Per la proximitat del front, per poder atendre més ràpidament 
els ferits, s’havia  improvisat al poble un hospital. En deien un 
hospital de sang. Estava instal·lat als afores del poble, en una 
luxosa torre d’estiueig que havien ocupat.

Però es veu que en aquells moments les difi cultats eren tan 
grans, els recursos del govern tan migrats, que no tenien 
sufi cient menjar per atendre els ferits de l’hospital.

Van fer una “crida” al poble demanant que la gent hi portés 
menjar.

L’àvia tenia gallines, va omplir un cistell d’ous i els hi va portar. 
Jo la vaig acompanyar.

Recordo vagament una sala amb molts llits i xicots joves 
embenats: uns el cap, altres el cos, la cama, el braç... L’àvia 
els parlava i els donava ànims i ells li contestaven i, fi ns i tot, 

alguns van riure. I jo m’ho mirava tot amb ulls esverats. Em va 
impressionar veure’n un que li faltava una cama. Jo no ho havia 
vist mai ni imaginava que això pogués passar.

Quan ja sortíem vam passar davant de la porta d’una sala 
tancada, on no es podia entrar. De dintre se sentien plors, plors 
d’home. Jo era un nen i em va esgarrifar molt una veu plorosa 
que repetia: mare... mare... mare...

A la nit, a casa, encara hi pensava. Imaginava aquell noi sol, 
cridant la seva mare que no vindria mai, que no sabia que el 
seu fi ll s’estava morint en un racó d’un hospital de sang.

Era molt petit, però aquell dia vaig descobrir que la guerra no 
era l’aventura apassionant que imaginava: els soldats bons i 
molt valents –els nostres– lluitant i fent fugir els dolents, per 
després desfi lar triomfants enmig d’aplaudiments.

Potser per això he pensat tota la vida que la guerra és una 
bestialitat, una horrorosa fàbrica de dolor humà, un vergonyós 
i salvatge residu de la prehistòria. I crec que no hi ha cap motiu 
ni cap ideologia que la pugui justifi car.

Joan Serrat

L’hospital 
de SANG

Col·laboració
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Tendim a considerar que tot grup 
humà que vol formar un estat 
posseeix una identitat cultural 
basada en la llengua, la religió, 
els costums o una història pròpia. 
Però la nació té inicialment una 
concepció política, derivada de 
la Revolució Francesa, on apareix 
com una col·lectivitat humana 
constituïda per la voluntat dels 
seus membres. I amb això n’hi ha 
prou i sufi cient.

En relació al fallit cas espanyol i 
les progressives independències 
dels territoris ocupats, no sempre 
la identitat nacional n’ha estat la 
causa. En les colònies americanes 
existeix una identitat lligada a 
la Monarquia Hispànica, o ja 
en termes de 1808, a la nació 
espanyola. És una identitat forta 
per bona part dels criolls, per la 
memòria del seu lloc d’origen. Els 
vincles personals i col·lectius amb 
el rei, ratifi cats pel jurament de 
fi delitat i la unió religiosa, el fan el 
centre de la unió. 

i INDEPENDÈNCIES

Però els separa el fet de ser d’un 
altre continent. Es va confor-
mant la identitat cultural de 
l’americanisme, una nova pàtria 
que adquirirà un caràcter defensiu. 
Es tracta d’evitar ser considerats 
com a inferiors i dominats, per la 
mala gestió política i econòmica 
dels espanyols, i de fer del nou 
món precisament això, una altra 
possibilitat. 

La crisi de la Monarquia de 1808, 
per la invasió francesa d’Espanya, 
trencarà aquests equilibris. En 
les grans ciutats americanes es 
produeixen motins que porten a la 
formació de juntes insurreccionals, 
com a la península. L’afi rmació de 
la condició espanyola és també 
l’afi rmació de la identitat política 
de les Índies. La reivindicació 
d’espanyols americans fa que 
s’amplifi qui la visió d’una Monar-
quia de dos pilars: el peninsular i 
l’americà.

Cada regne i ciutat havia de de-

fi nir la seva posició, obeir el 
Consell de Regència (el govern 
espanyol provisional) o assumir la 
pròpia sobirania. Els grans antics 
regnes, com Nova Espanya o el 
Perú, foren els que precisament 
escolliren la lleialtat al govern 
peninsular, mentre que les àrees 
perifèriques optaren per la posició 
autonomista. Això enfrontarà les 
ciutats americanes en una lluita 
entre lleialtats rivals. 

A més, hi ha la guerra exterior per 
l’actitud intransigent del Consell 
de Regència cap a les juntes 
americanes. La guerra que els 
declara el govern peninsular els 
obligarà a reformular la identitat. 
Aviat la paraula espanyol passarà a 
signifi car repressió, terror i tirania. 
Presenten la seva acció com una 
nova conquesta d’Amèrica, el que 
equival a identifi car els criolls, els 
descendents dels conqueridors, 
amb els pobles conquerits.

El problema s’agreuja quan les 
Corts de Cadis no són capaces 
d’establir una veritable igualtat, 
com s’observa en la representació 
política. Persistia en les elits 
peninsulars el llenguatge de 
menyspreu cap als americans. Les 
Corts foren incapaces de concebre 
una nació espanyola que no fos 
unitària. En la segona revolució 
liberal espanyola, el trienni liberal, 
els diputats americans proposaren, 
el 1821, un pla de monarquia plural 
amb institucions representatives 
pròpies. Es rebutjà fi ns i tot la 
lectura de la proposta.

Però no hi havia una identitat 
sufi cient per construir una nació 
americana. Era només una iden-
titat negativa vers l’espanyola. 
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Les úniques realitats indiscutibles eren les ciutats 
principals i els seus territoris. Seran les que assumiran 
la independència i publicaran les seves constitucions, 
esdevenint autèntiques ciutats-estat. Són els pactes 
entre aquestes ciutats i les seves regions el que crea 
unitats polítiques majors. Unitats que llavors hauran 
de defi nir les seves fronteres guerrejant entre elles. 

Cada grup humà elabora per mitjans diversos una 
identitat, mitjançant llinatges familiars, confraries, 
gremis i corporacions. La identitat territorial és la 
local i s’expressa a través de festes, cerimònies i la 
memòria col·lectiva, el record de fets i personatges. 
Es desenvolupa un procés complex d’elaboració d’un 
imaginari comú en què hi juguen un paper clau les elits 
intel·lectuals criolles. 

Usen diversos mitjans per exaltar la seva nova pàtria 
americana, com una santedat o la creació d’una 
història profana, que ha d’incloure les civilitzacions 
precolombines, per dignifi car l’antiguitat del seu passat 
i integrar els indígenes. També s’apel·la a la natura i a 
la geografi a, que es fa patriòtica, ja que s’insisteix en la 
riquesa natural de la regió. 

A diferència, però, de les tretze colònies britàniques, que 
ja gaudien d’institucions i pràctiques representatives, 
aquí la substitució del sobirà serà més difícil. No només 
calia crear estats, sinó sistemes polítics i ciutadans. La 
nació serà sempre un resultat incert, ja que no es podia 
basar en els elements que defi neixen les nacionalitats 
europees. 
     
Els americans compartien tots aquests elements amb 
els castellans. Les diferències culturals de Catalunya 
amb els castellans eren majors que les d’aquests amb els 
regnes americans. Si els europeus construïren l’Estat-
nació a partir de la nacionalitat, en el cas americà es 
construïren en oposició a una nacionalitat que els era 
comuna. 

I tot i així els americans es van deslligar, cansats d’una 
miopia i d’una estretor de mires que persisteix encara. 
Els pobles que s’obliden de la seva història, i no n’aprenen, 
estan condemnats a repetir-la. Si els espanyols volen 
un estat unitari acabaran com van començar, amb el 
regne de Castella, i més quan s’uneixen, en el cas català, 
voluntat política i identitat cultural. No ens separa 
l’oceà, però sí la mateixa incomprensió.

Joan Corominas
El blog de Joan Corominas.blog
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Aquest títol tan contundent porta implícita una 
pregunta que ens hem de fer: és veritat tot el que ens 
expliquen els llibres d’història? La resposta és fàcil de 
dir: no. Els manuals d’història ens expliquen moltes 
mentides o, per ser indulgents, moltes incorreccions 
o inconcrecions històriques. Les causes poden ser 
diverses i variades: per una mala recerca investigadora; 
per basar-se en fonts falses o en manuals anteriors 
erronis; per voluntat tendenciosa, és a dir, per les idees 
polítiques o de pertinença a una nació o una altra de  
l’investigador, o, simplement, per amagar la veritat. 

D’exemples n’hi ha molts i no cal anar molt lluny per 
veure-ho. Només cal, per exemple, agafar un llibre 
d’història dels anys 1940 o 1950 per adonar-se de 
l’ús polític que es fa de la història d’Espanya com a 
estratègia per justifi car l’alçament militar i modifi car 
la imatge que el poble tenia de si mateix i dels altres 
pobles i estats.

Per això cal contrastar. Contrastar sempre el que es 
llegeix i veure els diferents punts de vista, els dels 
perdedors i els dels vencedors, els dels d’una tendència 
política i els dels de l’altra. D’aquesta manera nosaltres 
mateixos podrem treure les conclusions pertinents i 
adonar-nos que ni els uns eren tan bons ni els altres 
tan dolents, ni els uns tan dolents i els altres tan bons. 
És una forma de tenir un criteri propi i no deixar-nos 
enganyar. 

Tenim una altra manera, però, per intentar descobrir 
la veritat, o si més no, apropar-nos-hi al més possible: 

LES MENTIDES
dels llibres d’història

 Extracte del llibre de 
R. Espejo de Hinojosa, 

“Historia de España 
y de la civilización”. 

Editorial Librería 
Hispano Americana. 

Barcelona, 1947. 
Col·lecció particular.

Venda d’uns molins de Salt i l’aigua necessària del rec Monar 
a la Universitat de Girona. 16/11/1668. AMS.

Col·laboració
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consultar les fonts primàries, és a dir, els documents 
originals de l’època. Tot i que tampoc són una garantia 
del 100% que continguin la veritat, sí que s’hi acostarà 
molt més que consultar aquesta mateixa font a través 
de l’opinió d’un altre investigador, que haurà elaborat 
la seva teoria o hipòtesi pròpia.

Per això són tan importants els arxius, perquè la 
conservació de la documentació original permet 
garantir la veritat, una veritat que es pot esbrinar, no 
només, per exemple, en la lectura de la correspondència 
o documentació ofi cial, més fàcil de manipular, 
sinó també llegint entre línies en els registres, en els 
llibres d’adquisicions i despeses, en les escriptures de 
compra i venda, en les actes matrimonials, els padrons 
d’habitants, etc. Amb tot això podrem veure quins 
moviments de població hi havia, quines coses i en 
quina quantitat es comprava o gastava...

D’aquí que quan hi ha governs autoritaris o poc 
democràtics o en guerres, la major part de les vegades 
qui rep primer és l’arxiu. Només cal recordar els 
exemples recents amb la destrucció de l’Egyptian 
Scientifi c Institute al Caire el desembre de 2011 o 
la destrucció del Institut Ahmed Baba a la ciutat de 

Tombuctú, a Mali. És una manera de silenciar el passat 
o d’acabar amb una cultura. També és una manera per 
fer desaparèixer el que no es vol que surti a la llum quan 
hi ha canvis de govern. Per exemple, en el moment de 
caure les dictadures de països sud-americans, hi va 
haver destruccions massives de documents per amagar 
assassinats, segrestos i desaparicions.

Per contra, posar a disposició de totes les persones, 
sense cap restricció o com a molt, la restricció derivada 
de la protecció de les dades personals, la documentació 
conservada als arxius és un exercici de transparència 
dels governs. Restringir l’accés a la documentació 
pública de més de 50 anys amb excuses absurdes 
com la “seguretat o defensa nacional” o la “seguretat 
de les relacions diplomàtiques” és una mostra de poc 
exercici democràtic i un exemple del que dèiem a 
l’inici d’aquest article: una forma d’amagar la veritat i 
maquillar-la al gust del govern de torn.

Arxiu Municipal de Salt

Col·laboració
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El mes d’abril passat, 
mentre el Doctor No 
(‘según la legalidad 
vigente’) es despen-
java amb una de les 
seves intermitents 
reclamacions territo-
rials gibraltarenques, 
el professor Joaquim 
Albareda, catedràtic 
d’història moderna a 
la Universitat Pom-
peu Fabra, escrivia un 
interessant text sobre 
la pau d’Utrecht que 
desvelava aspectes 
realment interessants 
d’aquell tractat i les 
seves circumstànci-
es, com ara que «el 
ministre britànic 
Bolingbroke, després d’haver insistit que es respec-
tessin “els antics drets dels catalans”, arran de la ne-
gativa absoluta de Felip V a negociar aquest punt, 
claudicà i acceptà la fórmula cínica que li proposà el 
duc de Monteleón, plenipotenciari de Felip V. Segons 
aquesta fórmula, el rei garantia als catalans “tots 
aquells privilegis que posseeixen els habitants de les 
dues Castelles”. Signifi cava, ras i curt, la liquidació».
Avui, tres-cents anys després d’aquell pacte, el cinisme 
castellà –una vegada més via judicial, que potencia el 
cinisme dels prepotents–, dictamina que si en una aula 

determinada, en 
una escola qualse-
vol de Catalunya, 
hi ha un nen els 
pares del qual exi-
geixen que sigui 
educat en castellà, 
TOTA l’aula ha de 
canviar d’idioma.
És senzillament 
escandalós. No és 
possible que aquest 
‘bulling’ institu-
cional passi desa-
percebut davant les 
autoritats europees, 
ço és, davant les 
instàncies (supo-
sadament) civilit-
zades, amb el bord 
argument que això 

és un “afer intern espanyol”: aquesta fórmula, que ens 
la sabem de memòria, per aquests verals, a dia d’avui 
resulta obsoleta, falsa i estúpida, i fa mal als ulls.

Coincidint amb l’última edició de la sonsònia sobre l’es-
panyolitat de Gibraltar, l’eurodiputat Ramon Tremosa 
(CiU) publicava al seu blog unes notes de proximitat 
molt il·lustratives en el sentit de fer-nos saber que allà 
dalt, a Brussel·les, cada vegada es fan més càrrec de 
les nostres ganes de fugir d’aquest malson (“La deca-
dència d’Espanya a la UE: el ‘ensimismamiento’ espa-

De LLENGUA de CULTURA
a LLENGUA de TORTURA

Col·laboració
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nyol”). Tot amb tot, a un servidor la postura de la UE 
em sembla encara de poca contundència, perquè allò 
que voldria realment és que les autoritats comunitàries 
cridessin a l’ordre, sense embuts, aquest soci maledu-
cat i incòmode. Tanmateix, aquest soci (que casual-
ment és també ‘el nostre’, i així ens va...), cabronàs de 
mena, n’hauria de pendre nota. No ho farà pas, però, 
no cal dir-ho, perquè la cabra no tira pas cap al pla...
Aquest animal rústic i indòmit ha demostrat i demos-
tra grans habilitats en dos camps concrets de la seva 
activitat: en el de viure de renda i en el de putejar els 
veïns. Per la resta, és a dir, en qualsevol mena d’acti-
vitat constructiva, la seva incapacitat és palmària. Deu 
ser per això, ja ho he deixat dit alguna altra vegada 
(d’ocasions no en falten), que insisteixen tant des de la 
cort espanyola en el valor universal i escalifragilístic 
de la seva formosíssima i famosíssima llengua, model 
creatiu sense parió a l’univers i mirall dels déus, cim 
majestuós i orgasmàtic de la capacitat expressiva dels 
humans. No és estrany que, amb aquest brillant dia-
mant en forma de gra dins el cervell, el ministre Wert 
es mati per fer-nos el favor, als catalans, d’ensenyar-nos 
tant sí com no tan magna meravella, i particularment 
de voler-la implantar en els tendres cervells dels nos-
tres infants en edat d’adoctrinar, vull dir d’escolaritzar.
Estic patinant, amb això que dic? Potser sí, però ésel que 
passa quan s’abusa (o et fan abusar) de les coses bones: 
que acabes avorrint-les. Perquè és exactament aquesta la 
impressió que fa tot plegat: que s’hagin proposat que la 
magnífi ca llengua castellana, que es defensa sola, arribi 
un moment que, davant de tanta defensa numantina –tan 
innecessària com agressiva–, se’ns faci irremissiblement 
antipàtica als que no la tenim de llengua materna. Ras i 
curt: que l’escatainada “llengua de cultura” (per excel-
lència: no n’hi ha cap de més millor) es converteixi a 
efectes ‘pràctics’ en llengua de tortura, vaja. I a fe que 
ho estan aconseguint! Tant és així, que segons quines 
polèmiques a l’entorn de si la cultura catalana és ‘també’ 
la cultura ‘feta en castellà’ no poden semblar, a aquestes 
altures, sinó xerrameca de mesells...

Tornant a l’esmentat article de l’eurodiputat convergent, 
fi xem-nos un moment en alguns dels exemples, real-
ment sucosos, que dóna d’aquesta pèrdua accelerada de 
prestigi i de pes d’Espanya a Europa (tot i el pes i el 
prestigi immarcescibles de La Llengua), perquè alho-
ra n’expliquen els fonaments: «Fins i tot un país pe-
tit com Finlàndia», diu Tremosa, «va gosar, ara farà 
un any, demanar a Espanya “garanties reals” (im-
mobles de l’Estat) per avalar la seva part del rescat 
bancari espanyol, tot insinuant un possible ‘default’ 
del deute públic espanyol, que seria el número 18 
de la seva història (el darrer va ser el 1868, després 
d’una dècada de follia inversora... en ferrocarrils!!)».
Tremosa es refereix també a la «clamorosa» incapaci-
tat d’Espanya «de pensar i articular un eix amb Itàlia 
i Portugal», o «les recents rebequeries de rebutjar 
en solitari la patent europea per motius lingüístics 
i d’enrocar-se en el no-reconeixement de Kosovo, 
una posició, per cert, que a la UE s’interpreta com 
una mostra de la feblesa d’Espanya»... Aquests tres 
apunts crec que serien sufi cients, però acabem amb un 
altre de trens, que sembla que l’estultícia madrilenya 
hi està abonada: «A la UE no es percep quina Euro-
pa convé a Espanya, i encara menys que es defi nei-
xi una estratègia europea que sobrevisqui als can-
vis de govern: en aquest sentit, la poc convincent 
aposta espanyola pel corredor mediterrani (ara el 
PP torna a demanar la inclusió del corredor central 
del Pirineu aragonès) n’és un símptoma clamorós».
Una atròfi a de determinades virtuts i una hipertròfi a de 
determinats vicis: ve’t aquí el problema (que ens ve) 
d’Espanya... Espero, amb totes les candeletes enceses, 
que tingui raó el director de Vilaweb, Vicent Partal, que 
assegura en el seu darrer llibre (“A un pam de la in-
dependència”) que quan Catalunya faci el primer mo-
viment dispararà tot d’una tots els ressorts de la Unió 
Europea per fer efectiu i irreversible el canvi.

       
Fermí Sidera Riera

Col·laboració
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Sumari

La nostra germana se’n va anar un dia plujós i trist del 
passat mes de maig.  Just quan  la llum d’un llamp i el crit 
d’un tro ressonava amb ràbia sobre un cel fosc i espantat. 
Esperem que el seu nou món sigui més just que aquest.  
 
Viure és com jugar a la ruleta de la sort; n’hi ha que 
guanyen sempre, n’hi  ha que perden cada cop. La Inès 
va apostar moltíssimes vegades al mateix número: Viure
Va plantar cara a la maleïda malaltia des del minut zero. 
Era valenta, tenia molta fe i sobretot coratge per aguantar 
els dolors físics i tots els reptes que l’anaven perseguint, 
un rere l’altre. Mai va llençar la tovallola, mai. L’estimació 
li donava forces per tirar endavant.

La mort ha guanyat i se l’ha endut físicament, però no 
espiritualment. Ella sempre estarà al nostre costat. És en 
l’aire que ens acarona el rostre. És en el cel clar de casa 
seva; ballant entre les espigues de blat i ordi, les que ella, 
tant havia mirat. És a la melodia de les veus celestials. És 
en el cant dels ocells, que ens recorden cada dia  que la 
vida continua i que ens queden molts deures per fer. És 

en el verd del seu jardí i en el perfum de la lavanda i del 
romaní. És en la mirada de la Mar, la seva fi lla. És en el 
somriure de’n Víctor, el seu fi ll. És en la força, en el cor i 
en les mans de’n Narcís, el seu marit. És sota l’ombra de 
l’arbre savi i majestuós. És en el llibre que no va acabar i 
en els projectes que no han pogut ser…  

He de nombrar i donar les gràcies una i mil vegades a 
la meva germana Carme, per haver-la cuidat amb tant 
d’amor. Ella li va fer de mare, d’ànima de companyia i, 
sobretot, de suport.

Tu, Inès, més enllà dels núvols i del cel. Més enllà on 
la imaginació no hi pot arribar. Més enllà on la llum es 
perd en l’infi nit, nosaltres ho sabem, seguiràs estimant. 
La teva llum no ens deixarà mai. 

T’enviem tots els petons del món perquè et facin de coixí, 
i descansis en pau, fi ns que ens tornem a retrobar.

  Júlia Pujolràs Casadevall

Aquest escrit és per honorar el record de la Inès Pujolràs Casadevall
La meva germana INÈS
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Salt abraça un grup de barris que 
commemoren la seva festa el dia del 
sant apòstol, germà de Joan.

El barri és un conjunt urbanístic i 
terrestre habitat pels seus ciutadans.

La festa, potenciant l’alegria, és dia-
da única i dins les possibilitats eco-
nòmiques, sanitàries o d’altre índole 
de les que poden gaudir les famílies.

Els carrers i les places, adornats amb 
fl ors i banderes, havent-hi cant i 
música, movent-se la gent amb pas-
tissos, tortells, cava o altres begudes 
pròpies de la festa que dóna ànims i 
diverteix els veïns, convidats i foras-
ters que per allà circulen. En ells és 
d’admirar el caire diferent de la resta 
de dies, fi ns i tot amb més solidaritat 
entre vianants i població.

Aquest any la crisi de la societat fa 
que les taules de molts no tinguin 
àpats suculents, cosa que cal esperar 
que les autoritats proporcionin l’ali-
ment necessari per poder tothom 
gaudir de la festa i que totes les famí-
lies quedin assistides, que no quedin 
sotmeses a la fam ni mancades de les 
necessitats primàries que necessita 
tot humà.

La persona, per a mantenir-se en 
forma i força, requereix salut, feina, 
descans sufi cient, bona relació soci-
al i pau a la família. També agilitat, 
activitat, comprensió, perdó, convi-
vència, bons costums, que són hàbits 
saludables.

Les premisses, perversió, deshones-
tedat, enveja, criminalitat, agressivi-
tat i altres, són estats que denigren i 
desqualifi quen les persones.

Que en aquesta festa major es gau-
deixi d’aquells valors i no existeixin 
aquelles incapacitats, ja que tot aju-

darà a disfrutar de la festa. El con-
trol social ha de sintonitzar per fer 
un dia o dies radiants, autoritats i 
població. És l’esperança que cal ser 
realitat i operativa.

Joves i grans, infants i vells, amb 
més o menys capacitat intel·lectual, 
han de gaudir de la festa a pesar de 
les diferències ètniques, religioses o 
costums socials que s’han de tancar, 
això sí, a atacs indignes.

Un pacte social, com també entesa 
i adaptació, han de fer possible una 
festa que sigui un bé per a tots.

Festes religioses, esportives i socials 
han de contribuir a animar el dia i 
a donar sentit a la festivitat posant 
de la seva part tot l’interès en la seva 
presentació.

Fruites abundants pròpies del temps, 
peixos, carns i altres menjars, vesti-
menta especial en un bon ambient, 

són factors que determinen la festa. 
Afegim-hi els retrobaments, compe-
ticions, jocs, diversions, entreteni-
ments....

No cal abusar de les begudes alco-
hòliques ni d’àpats fora de mida, ni 
arribar a paraules grosseres o inde-
cents. La raó, la bona parla i una es-
crupolosa actitud afavoreixen la fes-
ta i la dignifi quen. Assegurar la pau 
en la família i en la societat, el rumb 
de la festa serà exemplar.

Fotografi es a dojo, deixaran un re-
cord d’aquells moments evocant ins-
tants interessants que es convertirà 
en una investigació del passat.

Quan es donin consells, que siguin 
molt encertats, no barroers.

Bona Festa Major!

Maria Rosa Puig i Dalmau
(Filla Predilecta de Salt)

Festivitat de Sant Jaume
LA FESTA MAJOR DE SALT

Col·laboració
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DUES CRÒNIQUES.
Més de 50 anys les separen

Som en el darrer Divendres Sant, el del 2013. A mig matí 
Viacrucis a l’església parroquial del Veïnat. Ens hi hem 
reunit uns quants fi dels de les comunitats de Sant Cugat 
i de Sant Jaume. Els responsables de les dues parròquies 
decidiren, en el seu moment, celebrar aquesta devoció, 
tan pròpia de la Quaresma i de la Setmana Santa, 
conjuntament i alternativament, un any a cada església.

Assistència reduïda –cosa habitual– majoritàriament gent 
gran, vull dir gent que coneix aquesta devoció des de força 
anys abans, i que considera que pot dedicar-li una hora a 
les 11 del matí d’un dia Sant.

Presidia, des de darrere la pedra nua de l’altar, mossèn 
Fèlix Mussol. Al rector del Veïnat l’havia reclamat un altre 
acte pastoral. Darrere de l’ambó, la lectora de la meditació 
pròpia de cada una de les catorze estacions. Una ben 
senzilla creu sense Santcrist, portada per un seriós fi del 
acompanyat a cada costat d’una nena  amb un ciri, s’anava 
situant sota de cada una de les catorze creuetes de ceràmica. 
Per qui ho conegui poc, dir que les creuetes estan, ben 
juntes, dalt de la paret de separació amb la capella del 
Santíssim. No és possible, doncs, un recorregut, de creu i 
fi dels, a l’entorn del temple, com passa a Sant Cugat. Aquí 
el recorregut és poc més de 6 metres i lineal.

I després de cada estació, resàvem: “us adorem Senyor i 
us beneïm perquè amb la vostra Santa Creu heu redimit el 
món”. I ens reconeixíem pecadors:
“Per vostre passió sagrada /  adorable Redemptor
perdoneu altra vegada / aquest pobre pecador.”

I en sortir de l’església de Sant Jaume, un grupet vam 
recordar –recordar és un pont al passat–  aquells Viacrucis 
que més de 50 anys enrere recorrien el poble d’un extrem 
a l’altre. L’oració i l’estrofa cantada eren les mateixes, 
però res més era igual. En aquells anys, el Viacrucis del 
divendres Sant era una gran i concorreguda manifestació 
pública, una de les grans processons  que reunia els fi dels 
dels dos nuclis del poble, de l’antic i del Veïnat.  Recordem 
que aleshores Salt només tenia una parròquia.

A les 9 del matí, sortíem de l’església de Santa Clara –que 
difícil es fa ara explicar que a la plaça Catalunya, on ara 
hi ha un gran bloc de pisos amb façana verda, hi havia 
un convent de Clarisses amb un temple de considerables 
proporcions-, seguíem pel carrer de Santa Clara, i 
pels actuals carrers Major i Llarg arribàvem al temple 
parroquial. Al llarg del recorregut i, adientment espaiades 
i en la paret més convenient, s’hi havien penjat, aquella 

matinada o el vespre abans,  les catorze creus de les 
estacions.

Presidia la manifestació el gran Crist, de mida natural, 
que encara avui segueix penjat en el seu dosser a l’església 
de Sant Cugat. El portaven a pes de braços, rellevant-
se  sovint, homes i joves forts i devots. Darrere el rector 
mossèn Sebastià, el vicari i sovint el Dr. Alemany. Els 
assistents seguíem en dues fi les, una a cada vorera. Al 
davant noies i senyores amb la mantellina negra. No es 
portaven ciris. Al mig de la calçada els tres o quatre lectors 
de les meditacions, i la coral parroquial que conduïa els 
cants en els espais buits: “Parce Dómine, parce pópulo tuo, 
ne in aetérnum irascáris nobis”,  o “Perdona a tu pueblo, 
perdonale Señor”, que aleshores no necessitàvem traduir 
  
Quan el Santcrist arribava a cada una de les creus, sonaven 
les matraques –era dia de dol, no es tocaven campanes ni 
campanetes– i els lectors llegien, amb veu potent –no hi 
havia micròfons ni altaveus– la meditació corresponent 
a l’estació indicada en la creu. I resàvem: “amb la vostra 
Santa Creu heu redimit el món....”.  I demanàvem el perdó 
cantant : “....perdoneu altra vegada....”.

L’arribada a l’església de Sant Cugat era ben sentida, 
quedava plena de gom a gom. I seguien cants i precs 
mentre es feia l’adoració fi nal. 

Tornem al 2013. S’acaba el recordar, i també –cosa 
habitual– sorgiria la veu que ens volia fer creure que allò 
d’abans no era devoció, ni era penitència, eren simples 
productes del nacionalcatolicisme. I s’hi entossudia amb 
una certa mirada de superioritat. 

Pere Joan SUREDA 

Col·laboració
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DIVENDRES, 19 DE JULIOLDIVENDRES, 19 DE JULIOL
A partir de 2/4 de 5 de la tarda, PARTITS DE FIFA/PRO 
13, a l’Estació Jove de Salt. Activitat gratuïta per als 
joves de 14 a 18 anys de Salt.
Organitza: Ajuntament de Salt

A les 8 del vespre, ACTE DE LLIURAMENT DELS 
PREMIS LITERARIS EL SETÈ CEL DE SALT, a la 
Biblioteca Iu Bohigas.
Organitza: Ajuntament de Salt

A dos quarts de 9 del vespre, RAL·LI DE SALT 
MODALITAT 1/24, Grups WRC, A i Avant, al local de 
l’Associació RPM Slot Salt, carrer Àngel Guimerà, 28
Organitza: Associació RPM Slot Salt: 
www.rpmslotsalt.com

DISSABTE, 20 DE JULIOLDISSABTE, 20 DE JULIOL
De les 7 de la tarda a les 9 del vespre, JOCS D’AQUELL 
TEMPS i CLÀSSICS, al carrer Santa Afra.
Organitza: AAVV del Barri Vell de Salt

A les 8 del vespre, FESTIVAL DE GUITARRA DE GIRONA, 
a la Casa de Cultura Les Bernardes. Activitat gratuïta.
Organitza: Casa de Cultura Les Bernardes

A les 10 del vespre, SOPAR-CONCERT amb el grup 
XAMFAINA, a la plaça de la Vila.
Organitza: Restaurant Petit Racó i AAVV del Barri Vell 
de Salt

Sopars de veïns als carrers: Doctor Castany, Lluís 
Moreno, Maria Mercè Marçal i plaça del Veïnat.

DIUMENGE, 21 DE JULIOLDIUMENGE, 21 DE JULIOL
A partir de les 9 del matí, 2n. TORNEIG DE BOTXES 
FESTES DE SALT, al parc de la Maçana.
Organitza: Associació de Veïns de la Massana de Salt i 
Club de Botxes Salt

A partir de les 10 del matí, 3r.  VESPA TAPA A SALT, al 
carrer Francesc Macià.
Concentració de vespes clàssiques, espectacle de 
carrer, ruta panoràmica i gimcana tapera.
Organitza: Associació de Veïns de la Massana de Salt i 
Girona Scooter Club

A partir de les 10 del matí, , SEGON MERCAT DE FESTA 
MAJOR, al carrer Francesc Macià. Coincidint amb la 

Festa Major de Salt podeu gaudir d’un munt d’activitats 
per a totes les edats.
Organitza: Associació de Veïns de la Massana de Salt, 
Associcació de Veïns del Barri Centre, Associació de 
Comerciants Francesc Macià Zona Centre, Club de 
Botxes Salt, Girona Scooter Club, Moviment Anti-Aru i 
Taller-Escola de Pintura Paco Morgado. 

DILLUNS, 22 DE JULIOLDILLUNS, 22 DE JULIOL
A les 7 de la tarda, PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 30 ANYS 
DE SALT INDEPENDENT, a la Biblioteca Iu Bohigas. 
Organitza: Ajuntament de Salt

DIMARTS, 23 DE JULIOL DIMARTS, 23 DE JULIOL 
A partir de les 4 de la tarda, CAMPIONAT LEAGUE OF 
LEGENDS, a l’Estació Jove de Salt. Cal que porteu el 
vostre ordinador portàtil i els auriculars per poder 
jugar. Les inscripcions seran en equips de 5 persones i 
el preu serà de 5 euros per equip.
Organitza: Ajuntament de Salt

A partir de les 5 de la tarda, PHOTOMATON a la Biblioteca 
Massagran. Vine a fer-te una foto i deixa escrita la teva 
opinió de la biblioteca. A través d’aquesta proposta 
sereu els protagonistes de la primera exposició del 
nou curs 2013-2014. Activitat a càrrec del reconegut 
fotògraf saltenc Martí Artalejo.
Organitza: Ajuntament de Salt

A les 8 del vespre, FESTA DE FINAL DE CURS DEL SALT 
GIMNÀSTIC CLUB, al pavelló del carrer Martí i Pol, 5.
Organitza:  Salt Gimnàstic Club

A un quart de 9 del vespre, ASSAIG CASTELLER a les 
Naus Guixeres núm. 8, darrere de la Factoria Cultural 
Coma Cros de Salt. Organitza: Marrecs de Salt

DIMECRES, 24 DE JULIOLDIMECRES, 24 DE JULIOL
A les 7 de la tarda, AUDICIÓ DE SARDANES a càrrec 
de la cobla CERVIANENCA, la plaça Lluís Companys, 
davant l’Ajuntament. Organitza: Salt Sardanista

A les 8 del vespre, CERCAVILA DE PREGÓ amb els 
AMICS DELS GEGANTS DE SALT, amb el següent 
recorregut: plantada i sortida de la Coma Cros, carrers 
Enric Granados, Major, Gallostra, Àngel Guimerà 
i arribada a la plaça Lluís Companys, davant de 
l’Ajuntament. 
Organitza: Amics dels Gegants de Salt
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A les 9 del vespre, PREGÓ DE FESTA MAJOR des del 
balcó de l’Ajuntament; en acabat, hi haurà una mica de 
foc amb els DIABLES D’EN PERE BOTERO. 
Organitza:  Ajuntament de Salt

A les 9 del vespre, ASSAIG CASTELLER ESPECIAL DE 
FESTA MAJOR a les Naus Guixeres núm. 8, darrere de 
la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. 
Organitza: Colla Castellera Marrecs de Salt

A les 10 del vespre, CONCERT de LYDIA TORREJÓN, al 
pati del Teatre de Salt.
Organitza:  Restaurant Muriel i A.A.V.V. del Barri Vell 
de Salt

A 2/4 de 10 del vespre, CONCERT amb GAZPACHO a 
l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza:  Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

A 3/4 d’ 11 de la nit, CONCERT amb LA RUMBA NOSTRA 
a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza:  Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

A les 12 de la nit, CONCERT amb ELS CATARRES a 
l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza:  Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

A 3/4 de 2 de la matinada, CONCERT amb OQUES 
GRASSES a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza:  Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

Sopars de veïns als carrers: Pintor Fortuny, Pau 
Casals, Mollera, Josep Pla i plaça Sant Jaume.

DIJOUS, 25 DE JULIOLDIJOUS, 25 DE JULIOL
A les 12 del migdia, OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR 
EN HONOR DE SANT CUGAT amb l’acompanyament 
de la CORAL TRIBANA SALT, a l’església de Sant 
Cugat. A continuació s’oferirà el tradicional CONCERT 
DE FESTA MAJOR a càrrec de la Coral Tribana Salt i 
acompanyament de piano.

A les 12 del migdia, OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR 
amb l’acompanyament del COR PARROQUIAL, a 
l’església de Sant Jaume.

A les 6 de la tarda, ESPECTACLE INFANTIL amb 
TEATRE DE CARTRÓ a la plaça Diputació. 
Organitza: Ajuntament de Salt amb la col·laboració d’ 
RGB

A partir de les 7 del vespre, CONCERT dels 10 anys 
del SALT THE MUSICS, al Teatre de Salt. Per celebrar 
l’aniversari podreu gaudir de les actuacions de grups 
guanyadors d’altres edicions i grups reconeguts de 

músics saltencs. Organitza:Ajuntament de Salt

A 2/4 de 8 del vespre, CONCERT DE TARDA a càrrec de 
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza: Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

A les 8 del vespre, FUTBOL DE FESTA MAJOR, al camp 
de gespa artifi cial de la zona esportiva del Pla. Partit 
entre el Club Esportiu Salt i el Girona B Futbol Club.
Organitza:Unió Esportiva Coma Cros 

A 2/4 de 9 del vespre, RAL·LI DE SALT MODALITAT 
1/32, primera tanda grups A, SN, SNC, N, NCL i copa 
infantil, al local de l’Associació RPM Slot Salt, carrer 
Àngel Guimerà, número 28.
Organitza: Associació RPM Slot Salt: 
www.rpmslotsalt.com

A 2/4 d’11 de la nit, BALL DE FESTA MAJOR amb LA 
PRINCIPAL DE LA BISBAL a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza: Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

DIVENDRES, 26 DE JULIOLDIVENDRES, 26 DE JULIOL
A les 6 de la tarda, FESTA INFANTIL DE L’ESCUMA 
amb LA BOMBOLLA, a la plaça Catalunya. 
Organitza: Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

Des de les 7 de la tarda fi ns a les 2 de la matinada, VII 
CAN PANXUT FESTIVAL a la plaça Sant Jaume. Humor 
i circ amb la companyia CIRCOLATE, música amb ASIN 
DE GRANDE, TONI CAYENA, CAN PANXUT BAND i D.J. 
SAVI. 
Organitza:Associació Taller de Música

A 2/4 de 8 del vespre, CONCERT DE TARDA amb 
TITANIUM a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza: Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

A les 8 del vespre, ABRACAMÀGIC amb FÈLIX 
BRUNET a la Biblioteca Iu Bohigas. Jocs de màgia 
molt participatius on l’impossible es torna realitat i la 
realitat es torna divertida.
Organitza: Ajuntament de Salt 

A dos quarts de 9 del vespre, RAL·LI DE SALT 
MODALITAT 1/24, Grups Kit Car, B i Clàssics, al local 
de l’Associació RPM Slot Salt, carrer Àngel Guimerà, 
número 28.
Organitza:Associació RPM Slot Salt: 
www.rpmslotsalt.com

A les 9 del vespre, ASSAIG CASTELLER a les Naus 
Guixeres núm. 8, darrere de la Factoria Cultural Coma 
Cros de Salt. 
Organitza: Colla Castellera Marrecs de Salt
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A les 9 del vespre, CORREBARS amb banda de 
percussió. Sortida davant la Factoria Cultural Coma 
Cros, carrers Miguel de Cervantes, Major fi ns a la 
plaça Jacint Verdaguer (plaça dels peixos), Processó 
fi ns a Can Currius i Llarg fi ns al Casal Saltenc 
Independentista.
Organitza:Casal Saltenc Independentista

A 2/4 d’11 de la nit, BALL DE FESTA MAJOR a càrrec de 
L’ORQUESTRA TITANIUM a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza: Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

A 1/4 d’ 1 de la nit, CONCERT amb LA TROBA KUNG-FU 
a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza: Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

A les 2 de la nit, CONCERT amb BRAMS a l’Era de Cal 
Cigarro. 
Organitza: Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

Sopars de veïns als carrers: Isaac Albéniz, Cardenal 
Vidal i Barraquer, Sant Dionís (Agustí Cabruja), Sant 
Joan, Barri dels Escriptors (Miquel de Palol) i grup 
Sagrada Família.

DISSABTE, 27 DE JULIOLDISSABTE, 27 DE JULIOL
De les 9 del matí a les 2 de la tarda, XXXV FESTA 
D’ESCACS a la plaça del Veïnat. Actes previstos: 
PARTIDES SIMULTÀNIES i PARTIDES D’ESCACS 
GEGANTS. 
Organitza:Club d’Escacs de Salt i Girona

A partir de les 10 del matí, CONCENTRACIÓ DE COTXES 
CLÀSSICS I ESPORTIUS A SALT, al carrer Martí i Pol, 
entre Pla de Salt i passeig dels Països Catalans.
Organitza: RPM Slot Salt: www.rpmslotsalt.com

De les 10 del matí a les 2 de la tarda, X TROBADA 
D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA a la plaça de la 
Vila (Llúdrigues). Ampolla de tirada limitada més placa 
commemorativa de la trobada. 
Organitza: Jan Col·lecció

A les 11 del matí, RODA DE CAPOEIRA. Exhibició 
d’aquest art marcial brasiler que conjuga música 
amb expressió corporal, al passeig Ciutat de Girona. 
Organitza: Associació Capoeira Canigó

A 2/4 de 4 de la tarda, RAL·LI DE SALT MODALITAT 
1/32, segona tanda grups A, SN, SNC, N, NCL i copa 
infantil, al local de l’Associació RPM Slot Salt, carrer 
Àngel Guimerà, número 28.
Organitza:RPM Slot Salt: www.rpmslotsalt.com

A les 4 de la tarda, 3r. CONCURS DE BOTIFARRA VILA 
DE SALT, al carrer Torras i Bages, núm. 8, davant el 

Bar Iglú. Premis per als primers classifi cats. 
Organitza: Bar Tertúlia amb la col·laboració de l’ 
Ajuntament de Salt

A les 6 de la tarda, PLANTADA DE GEGANTS a la plaça 
Jacint Verdaguer (plaça dels peixos), amb els AMICS 
DELS GEGANTS DE SALT, BANDES DE PERCUSSIÓ i 
els DIABLES D’EN PERE BOTERO. 
Organitza: Amics dels Gegants de Salt

A les 7 de la tarda, RUA DE BANDES DE PERCUSSIÓ 
amb els DIABLES D’EN PERE BOTERO i ELS AMICS 
DELS GEGANTS DE SALT. Recorregut: sortida de la 
plaça Jacint Verdaguer (plaça dels peixos), carrers 
Major, Enric Granados i arribada a la plaça de la Coma 
Cros. 
Organitza:Diables d’en Pere Botero i Amics dels 
Gegants de Salt

A 2/4 de 9 del vespre, MINI CADENA PER LA 
INDEPENDÈNCIA, ENGANXA-T’HI!, al passeig Ciutat 
de Girona.
Organitza: Secció local de l’ACN a Salt

A les 10 de la nit, 50è CONCURS DE COLLES 
SARDANISTES “MEMORIAL EMILI CROUS”, a càrrec 
de la cobla LA PRINCIPAL DE BANYOLES, a la plaça 
de la Coma Cros. 
Organitza:Salt Sardanista

A 1/4 d’ 11 del vespre, CONCERT amb YACINE & THE 
ORIENTAL GROOVE a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza:Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

A 3/4 de 12 de la nit, CONCERT amb LAX’N’BUSTO a 
l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza: Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

A 2/4 de 2 de la nit, CONCERT amb MOUSSA & THE 
LATIN REGGAE BAND (ex AGUA BENDITA) a l’Era de 
Cal Cigarro. 
Organitza: Aj. de Salt amb la col·laboració  d’RGB

A les 3 de la matinada, CONCERT amb LA TOSCA 
BRAVA a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza: Aj. de Salt amb la col·laboració d’RGB

A 2/4 de 5 de la matinada, CORREFOC a càrrec dels 
DIABLES D’EN PERE BOTERO, amb la col·laboració de 
les colles de diables COLLA DE DIABLES RATPENATS 
INFERNALS (Malgrat de Mar), Les Gàrgoles de Foc 
(Banyoles), Els Diables de l’Onyar (Girona). Recorregut: 
sortida de l’Era de Cal Cigarro, carrer Miquel Martí 
i Pol, passeig dels Països Catalans, carrer Mercè 
Rodoreda, carrers Miquel de Palol, Pere Coll i Guitó, 
Major, plaça Verdaguer, carrer Processó, carrer Sant 
Jaume, plaça Sant Jaume, carrer Llarg i fi nal a la plaça 
de la Vila. 
Organitza:Diables d’en Pere Botero
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A les 6 del matí, a la plaça de la Vila, BALL DEL 
PIJAMA, FESTA DE L’ESCUMA I DISCOMÒBIL amb LA 
BOMBOLLA. 
Organitza:Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

Sopars de veïns als carrers: Caterina Albert, Joaquim 
Ravetllat, Fidel Aguilar, Jacinto Benavente, Santa 
Afra, Far, Sant Dionís (Era de Can Maret ), plaça de la 
Vila i plaça Juli Garreta.

DIUMENGE, 28 DE JULIOLDIUMENGE, 28 DE JULIOL
A les 8 del matí, MATINES amb els grallers i timbalers 
dels MARRECS de Salt. Recorregut: sortida de la 
plaça de la Vila, carrer Llarg, passeig Verdaguer, plaça 
Verdaguer, carrer Major, plaça del Pi, plaça Llibertat, 
carrer Àngel Guimerà, plaça Lluís Companys, passeig 
Ciutat de Girona, carrer Enric Granados i arribada a la 
Coma Cros. 
Organitza: Colla Castellera Marrecs de Salt

A les 10 del matí, I CANICROSS DEL VEÏNAT DE SALT, 
al passeig Ciutat de Girona, entre Enric Granados i 
Juan de la Cierva. A partir de les 8 del matí es portarà 
a terme el control veterinari i posteriorment a la cursa 
hi haurà exhibicions i estands d’entitats canines. 
Inscripcions al web: www.veinsveinat.cat
Organitza: AV del Veïnat de Salt

A les 12 del migdia, ACTUACIÓ CASTELLERA amb els 
MARRECS DE SALT, els BORDEGASSOS DE VILANOVA, 
XICOTS DE VILAFRANCA i XERRICS D’OLOT a la plaça 
Lluís Companys, davant de l’Ajuntament. 
Organitza: Colla Castellera Marrecs de Salt

A dos quarts de 5 de la tarda, ACTUACIÓ CASTELLERA 
a càrrec de JAUME BARRI, a les Naus Guixeres, 8.
Organitza:Colla Castellera Marrecs de Salt

A les 6 de la tarda, ESPECTACLE INFANTIL amb LA 
BOMBOLLA a la plaça dels Colors. 
Organitza:Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

A 2/4 de 8 del vespre, CONCERT DE TARDA a càrrec 
de L’ORQUESTRA MONTECARLO a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza: Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d RGB

A les 9 del vespre, HISTÒRIES D’UN POBLE, al teatre 
municipal de Salt. Representació teatral en tres actes 
d’una obra escrita col·lectivament.
Organitza: GRAM-Salt

A 2/4 d’11 de la nit, BALL DE FESTA MAJOR amb l’ 
ORQUESTRA MONTECARLO a l’Era de Cal Cigarro. 
Organitza:Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

DILLUNS, 29 DE JULIOLDILLUNS, 29 DE JULIOL
A les 6 de la tarda,  INAUGURACIÓ DE LES 
ESCULTURES D’ADAM i EVA a LA FONT DEL PARADÍS, 
al Pla dels Socs. Per tal de dignifi car l’espai s’han 
substituït les escultures originals de formigó, que van 
ser promogudes en el seu moment pels Amics de les 
Deveses, per unes de pedra, seguint les indicacions 
del seu autor, el Sr. Lluís Mateu i de la mà de l’escultor 
Enric Sala.
Organitza: Ajuntament de Salt

A les 6 de la tarda, FEIXINA, ESPECTACLE INFANTIL, 
BERENAR I OBSEQUI PER A LA MAINADA al Pla dels 
Socs. 
Organitza: Penya Blaugrana el Ter de Salt

A les 8 del vespre, CANTADA D’HAVANERES amb el 
grup ELS CREMATS a la plaça de la Maçana. 
Organitza:Ajuntament de Salt amb la col·laboració 
d’RGB

TOTS ELS DIESTOTS ELS DIES
Del 2 al 30 de juliol, EXPOSICIÓ “NUES”, del fotògraf 
saltenc Enric Penalba, a la Casa de Cultura Les 
Bernardes. Horari: de dilluns a divendres, de 9 h a 13 
h i de 16 h a 22 h. 
Organitza:Casa de Cultura Les Bernardes

Del 5 al 26 de juliol, EXPOSICIÓ “DONES GRANS, 
GRANS DONES” a la Biblioteca Pública Iu Bohigas 
de Salt. Es podrà visitar en l’horari d’obertura de la 
biblioteca. 
Organitza:Biblioteca Iu Bohigas

Del 12 al 30 de juliol, EXPOSICIÓ DE FINAL DE CURS 
DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS DE SALT, 
a la Casa de Cultura Les Bernardes. Horari: de dilluns 
a divendres, de 9 h a 13 h i de 16 h a 22 h. 
Organitza:EMBA i Casa de Cultura Les Bernardes

Els dies 19, 25, 26 i 27 de juliol, EXPOSICIÓ DE COTXES 
EXCLUSIUS D’SLOT 1/32 SIGNATS PER PILOTS DE 
RAL·LI, al local de l’Associació RPM Slot Salt, carrer 
Àngel Guimerà, número 28. 
Horari: els dies 19, 25 i 26 a partir de les 20 h i el dia 27 
a partir de les 15.30 h.
Organitza: RPM Slot Salt: www.rpmslotsalt.com

Del 22 al 26 de juliol, CIRC PER A JOVES DE 14 A 18 
ANYS, a la Fàbrica Jove de Salt. Durant tota la setmana 
els joves podran endinsar-se en el gran món del circ. 
Activitat gratuïta. Inscripcions a la Fàbrica Jove.
Organitza:  Ajuntament de Salt
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El poeta Salvador Espriu és una de les fi gures 
més evocades i recordades durant aquest 2013. 
Es rememora el centenari del seu naixement 
(Santa Coloma de Farnés, 10 de juliol de 1913 - 
Barcelona 23 de febrer de 1985). 
Per a mi, el nom de Salvador Espriu sempre va 
lligat amb el fragment dels  seus versos :
  A vegades és necessari i forçós
 que un home mori per un poble,
 però mai no ha de morir tot un poble
 per un home sol:
 recorda sempre això, Sepharad.

a Barcelona amb tota la gent que 
preparava l’obra al Teatre Romea, a veure 
la Companyia Adrià Gual, que sota la 
direcció de Ricard Salvat, van muntar 
una versió de Ronda de mort a Sinera, 
també de Salvador Espriu. Durant 
el viatge, Salvador Sunyer ens anava 
instruint i ensenyant el laberíntic món 
de Salvador Espriu. L’estada per primera 
vegada en un Teatre de Barcelona i la 
visió d’una obra com Ronda de Mort a 
Sinera va ser tota una experiència tan i 
tan profi tosa, que mai l’he oblidat. 

El mateix mes de juny, quan encara 
hi havia l’exposició de Lluís Mateu a 
les Bernardes, el divendres dia 14, a la 
Sala Auditori, s’hi portava a terme la 
presentació del darrer llibre de poe-
mes de Salvador Sunyer i Aimeric, 
Som un vidre trencat (poemes per la 
independència). Una vegada més el 
Centre Cultural es va omplir per assistir 
i fer costat al venerable i estimat poeta 
saltenc Salvador Sunyer, que l’any 2014 
(l’any de la independència) farà 90 
anys. El llibre va ser presentat pel seu 
editor Quim Curbet; la M. Mercè Roca, 
escriptora, i Júlia Pujolràs, de l’ACN de 
Salt. L’acte va ser acompanyat i arropat  
per la cantant i néta de Salvador Sunyer, 
Carmina Davan, que va estar esplèndida 
i, també, amb lectures de poemes del 
llibre pel mateix autor i actors  de l’Agru-
pació ESTIL, en Baldomer Gudayol, la 
Júlia Pujolràs i Miquel Casellas, a qui 
aquest any el consistori li va donar 
El Premi Tres de Març, el premi que 
distingeix i honora a Saltencs de bé. 

Vaig aprendre de memòria aquest 
poema de Salvador Espriu quan tenia 
uns setze o disset anys, per allà l’any 1966 
o 1967, quan  l’antiga rectoria de Salt es 
va convertir en un centre d’esplai i de 
cultura que es va anomenar La Pastera, 
la mítica Pastera. En aquest espai es va 
crear el Grup de Teatre La Pastera i el 
primer treball va ser la representació 
(clandestinament) del llibre de poemes 
de Salvador Espriu, “La Pell de brau”, 
que va dirigir en Lluís Mateu, que ara ha 
fet 70 anys i els amics i el poble de Salt li 
han organitzat una exposició antològica 
de tota la seva immensa i extensa obra 
a la Casa de Cultura Les Bernardes. 
A l’exposició hi hem pogut veure els 
cartells, les aquarel·les, les il·lustracions, 
les caricatures, escultures... I el més 
interessant la recopilació de tot aquest 
material en un esplèndid llibre, que 
a més de fer de catàleg de tota l’obra, 
també hi ha uns interessats escrits de 
gent que han participat en la vida d’en 
Lluís Mateu, en diferents etapes de la 
seva vida, tant pictòrica, teatral, musical 
o esportiva.

En l’aventura de portar en escena els 
versos de Salvador Espriu de La pell de 
brau, una persona fonamental durant 
els assajos i el procés de creació, va ser 
Salvador Sunyer i Aimeric, que ens va 
explicar els diferents mots que utilitzava 
Espriu per explicar la història del poble 
català. Com per exemple: Sepharad, 
Sinera, la pell de brau... Per un jove 
de setze o disset anys, com era jo, va 
ser tota una aventura anar en autocar 

En l’acte d’entrega que es va fer en el 
Teatre de Salt, ple a vessar, en Miquel 
Casellas va fer tot un recorregut a la 
seva memòria saltenca i també va tenir 
un record per la seva germana monja, 
Remei,  que ens havia deixat feia un any 
i, per l’altra seva germana, la Lola, que 
estava hospitalitzada i que ens va deixar 
fa uns mesos.

A la presentació del llibre de Salvador 
Sunyer, l’alcalde Torramadé va recor-
dar que aquest any fa 25 anys de la 
inauguració de l’Institut Salvador Es-
priu de Salt i que es reeditarà l’edició 
que fa anys es va fer d’una antologia 
de Salvador Espriu que va coordinar 
Antoni Puigverd, aleshores professor de 
l’Institut  Salvador Espriu. I en aquest 
mateix acte, l’alcade Torramadé  va 
anunciar la mala notícia de la mort d’un 
jove de 15 anys, alumne de l’Institut 
Salvador Espriu, que aquest mateix dia 
14 de juny havia anat d’excursió amb els 
seus companys d’Institut acompanyats 
de professors del centre, a Sant Pere 
Pescador.

Aquesta història, entre el passat i el 
present, amb la presència continuada 
de Salvador Espriu i la de prohoms del 
nostre poble de Salt, és una llàstima que 
acabi malament.

Espero que la festa Major del nostre 
Poble, que ara començarà, ho faci bé i 
que sobretot, també acabi bé.

Guillem Terribas 

PASSAT
PRESENT

Col·laboració
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Aquest article hauria de ser especial i 
explicar amb detall la trajectòria, les vi-
vències i les il·lusions de Tribana, perquè 
el 2013 la Coral compleix 15 anys. Però 
potser no trobarem les paraules adequa-
des per expressar tot el que volem, o sigui 
que us convidem a llegir també amb els 
ulls del cor.

Sí, els cantaires de la parròquia de Sant 
Cugat van començar, la Coral de Sant Cu-
gat va continuar i la Coral Tribana Salt, és 
el fruit de la llavor del 1998 i dels anys 
anteriors. Sempre amb l’objectiu d’apren-
dre, compartir i transmetre aquesta ves-
sant de la cultura que és la música coral.

Per la Coral hi han passat més de setanta 
cantaires, alguns dels quals continuen 
actualment, sis directors i molts voluntaris. La formem 
gent de Salt, Girona, Sarrià, Sant Gregori i Banyoles. 
Voldríem dir tots els noms però seria molt difícil i 
ens sabria greu deixar algú. Tots teniu un paper molt 
important a la vida de Tribana, així com les institucions, 
entitats, empreses i particulars que ens han recolzat.

Què dir de la música que hem cantat i cantem? Des del 
gregorià fi ns a la música contemporània hem intentat 
aprendre tot allò que ha estat possible en cada etapa de 
la Coral, tenint en compte que la majoria no dominem 
el llenguatge musical.  Com a exemples, peces del Llibre 
Vermell de Montserrat o la Missa Brevis composta per 
Andrés Barrios el 2000.  La varietat de gèneres ha suposat 
reptes gairebé utòpics convertits en realitat, gràcies a 
la col·laboració de companys i professionals del món 
de la música i a la tenacitat dels directors. Ens referim 
principalment al Glòria de Vivaldi (2009) i al concert 
“Amb nous aires” (2011). 

Durant aquests 15 anys s’han interpretat més de 200 
cançons de tots els estils i temàtiques: sacra, medieval, 
barroca, clàssica, nadales, havaneres, jazz, música de 
cinema, espiritual negre, tradicional, contemporània...  
Això suposa que cada any hem incorporat unes 12 peces 
al nostre repertori, la majoria a capella i algunes amb 
acompanyament instrumental. 

Però aprendre i divulgar la música coral és una activitat 
que va més enllà de la interpretació. Implica que el 

col·lectiu que forma el cor assumeix valors comuns, 
com ara pensar i treballar en equip, esforçar-se per un 
mateix fi , cooperar per a la superació de les difi cultats, 
etc. Sobretot compartir els sentiments, les emocions i 
gaudir amb els sons del primer instrument musical que 
té tothom a l’abast, que és la veu. Això és el que fem 
els cantaires i el director de la Coral Tribana Salt quan 
assagem o cantem en un concert.

En totes les activitats vivim els bons moments i els difícils 
amb molta intensitat i això ens enforteix com a grup. 
Tant la satisfacció per la feina ben feta, com la decepció 
quan un assaig o un concert no surt prou bé, ens motiven 
dia a dia. Entre nosaltres sovint diem que Tribana és més 
que una Coral. 

Tot això, el nostre agraïment i la nostra música és el que 
volem compartir amb vosaltres. Per a la Festa Major us 
oferirem l’estrena d’una Missa i un Concert especial que 
estem preparant pels nostres primers 15 anys. Després de 
les vacances de l’agost, començarem el curs amb un nou 
projecte coral. Si voleu participar-hi, assagem els dimarts 
de les 9 a les 11 del vespre. 

La Junta Directiva
coraltribana@gmail.com
www.tribanacoral.blogspot.com
https://www.facebook.com

TRIBANA, 15 anys

Col·laboració
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La ràbia és una malaltia vírica que es transmet des de la saliva 
de l’animal malalt a través de la mossegada, que inocula el 
virus directament a les terminacions nervioses de la pell. No 
només pot afectar les nostres mascotes sinó que és una malaltia 
transmissible a les persones. Presenta una mortalitat quasi del 
100% i no hi ha tractament efi caç un cop s’han desenvolupat 
els símptomes, de manera que l’única manera d’evitar-la 
és la prevenció (vacunació). Els animals carnívors en fan 
de reservori, i mentre a països desenvolupats els principals 
portadors són animals salvatges (principalment guineus), 
en països en vies de desenvolupament, degut a la manca de 
campanyes vacunals i prevenció, ho són carnívors domèstics 
(gossos, gats...).

La península ibèrica i les illes estan ofi cialment lliures de ràbia 
terrestre des del 1966. Ceuta i Melilla són la part del territori 
espanyol que no estan lliures de la ràbia.  De fet, actualment no 
és obligatori vacunar de ràbia a Catalunya, Galícia i País Basc. 
La presència de ràbia a Europa (principalment països de l’Est) 
i principalment a Marroc, situa la península ibèrica en una 
posició compromesa, ja que els animals infectats poden venir 
d’aquests països. Per exemple, l’any 1975 hi va haver un brot a 
la província de Màlaga que va costar tres anys d’eradicar i que 
va implicar 122 animals diagnosticats com a infectats i un cas 
de ràbia humana. Des d’aleshores, només a Ceuta i Melilla es 
declaren casos de ràbia de manera regular. La ràbia que afecta 
els rat-penats està molt arrelada a la península Ibèrica, tot i 
que no comporta risc per gossos i altres animals carnívors (tot 
i això, davant la mossegada d’un d’quests animals, cal acudir 
al metge).

Mentre la ràbia segueixi essent tan activa als països africans i 
d’Europa de l’est, és molt difícil evitar el pas d’animals infectats, 
ja sigui per si sols o bé amb persones que viatgen per la zona. 

Fa un any fèiem ressò en aquest article de la importància de 
seguir vacunant de ràbia per evitar precisament el que ha passat 
aquests dies: l’aparició d’un cas a Espanya i que ha provocat que 
(a data d’elaboració d’aquest escrit) hi hagi 5 zones de restricció 

on s’ha tornat a imposar que sigui obligatori vacunar tots els 
gossos, gats i fures de més de 3 mesos d’edat. Aquestes zones 
són els municipis de Banyoles, Porqueres, Piera, Montcada i 
Reixac i el districte de Sant Martí de Barcelona. Aquest cas està 
en permanent seguiment per part de les autoritats sanitàries i 
no es descarta que es vagin ampliant les zones de vacunació 
obligatòria, com de fet ja ha passat des de la disposició de l’11 
de juny de 2013 amb l’ampliació d’un districte barceloní.

Malgrat que sembla ser que aquest animal havia estat vacunat, 
el problema és que era la primera vacunació de ràbia del gos i 
no ha generat prou anticossos per prevenir-ne la infecció. Cal 
pensar que els animals que retornen de determinats països 
(com en aquest cas el Marroc) han de poder demostrar, per 
tornar a la comunitat europea, que tenen sufi cients nivells 
d’anticossos, analítica que ha de córrer a compte del propietari 
de l’animal, i que sembla que en aquest cas no es va realitzar.

Així doncs, no podem abaixar la guàrdia davant d’aquesta 
malaltia i hem de seguir vacunant regularment per evitar 
brots com el que ha aparegut darrerament. Penseu que és una 
malaltia mortal per les nostres mascotes i que, a més, es pot 
encomanar a les persones i que el nostre territori és zona de 
pas des de zones amb ràbia.

Sergi Villena (Vetxarxa)

Nou cas de ràbia a Catalunya.

CAL SEGUIR VACUNANT

Col·laboració
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Pensament

- La capacitat de crear idees, prové de l’ésser humà, fa a aquest
  dipositari del coneixement.

- La connexió entre circuits mentals evidencia pluralitat i viva-
  citat en l’organisme humà.

- La mentalitat i el comportament, són elements integrants de
   la personalitat en el camí de la perfecció.

- Reconduir dreceres, abandonant camins equivocats, és propi
  de ments solvents i conductes exemplars.

- L’ajuda divina i humana a l’ésser humà necessitat de coneixe-
  ment i força creadora, és un bé inestimable que mereix acata-
  ment i agraïment.

- Fer el bé dóna tranquil·litat a les consciències.
  La caritat realitzada, confereix mèrit a l’esperit.

- Mira el cel poblat per milers d’astres, i lloa Déu el seu creador.

- Vols viure tranquil/tranquil·la? Doncs, viu en pau amb tu
   mateix/mateixa i amb tots els que t’envolten.

IDEARI DE LA COMUNICACIÓ
Alguns dels pensaments continguts en el llibre del que n’és l’autora 

Maria Rosa Puig i Dalmau.

- Aparta’t de violents, dèspotes o enganyosos; en sortiries per-
  judicat.

- Una bona lectura, educa i dóna vida.

- L’èxit en les teves empreses, ha de ser net, merescut i reconegut.

- Tancar l’aixeta de les idees, és deixar sense funcionar el conei-   
   xement.

- La ganduleria és una mala companya.

- El llenguatge, facultat humana per excel·lència, mereix ser 
   estudiat i usat amb perfecció. És la parla dels humans, és
   expressió de sentiments i manifestació del saber.

- A Déu adoraràs.
  Als germans estimaràs.
  El cel i la terra valoraràs i respectaràs.

- L’església forma espiritualment als seus feligresos.
  La societat, forma socialment als seus membres.
  L’escola forma i instrueix als seus alumnes.
  Tot individu té dret a la seva formació.
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Curiositats

Presentació del llibre

SOM UN MIRALL TRENCAT,
de Salvador Sunyer

És tot un honor per a mi com a Sal-
tenca i com a representant de l’ANC,  
poder acompanyar l’home de lletres, 
el mestre, l’escriptor, el poeta, el Cata-
là Salvador Sunyer i Aimeric a la pre-
sentació del seu llibre Som un vidre 
trencat (poemes per la independència).

Des de l’Assemblea Nacional Catalana 
ens sentim molt agraïts pel suport 
que, dia rere dia, ens heu donat. 
Políticament parlant, vós, senador, 
diputat,  alcalde de Salt,  fi ll predilecte 
de la vila…  Vós, en aquests temps 
tan  difícils i amb aquest nostre país a 
mig fer, ens encoratgeu, ens animeu, 
ens recolzeu i ens ajudeu a escriure la 
nova història de Catalunya.

És un gran honor perquè des de fa molts anys heu demostrat 
ser gran defensor de la llibertat dels pobles i de la nostra 
mare llengua. Quan en l’època de la dictadura el català 
estava prohibit i perseguit, vós, tot i sabent que podíeu 
trobar-vos amb conseqüències molt negatives, seguiu fent 
classes. Treballàveu en el camp del teatre, escrivíeu poemes 
i llibres, estimàveu i fèieu estimar més que mai la nostra 
llengua. Donàveu a conèixer la nostra  literatura i sobretot  
a grans literats catalans, dels quals Salvador Espriu en va 
ser un gran referent.  

Va ser un gran honor per nosaltres que el mes de maig 
de 1983 guanyéssiu les eleccions municipals, aleshores vau 
considerar que Salt acabava d’assolir la INDEPENDÈN-
CIA respecte a Girona. Vós vau ser el nostre primer batlle. 

Necessitàveu un govern fort i junta-
ment amb l’Alfons Moré vau pactar 
un govern d’unitat. El ciutadà  Miquel 
Caselles, premi Tres de Març d’en-
guany, a l’agrair el premi va demanar 
al govern municipal la reedició d’un 
govern d´Unitat, perquè el nostre po-
ble s’ho mereix i ho necessita. Salva-
dor, vós heu fet història.

I ja per acabar, vull dir que és un gran 
honor de comptar amb vós com a  
representant de la nostra vila i de la 
nostra identitat. Amb el vostre saber 
fer demostreu una política elegant i 
comprensiva envers tots els ciutadans, 
portant sempre al davant l’etiqueta de 
“Català, Saltenc i Independent”. Qui 

fa un país són les persones i si bona part de la nació es 
pronuncia a favor del SÍ, aconseguirem allò que fa temps 
ens van prendre: LA LLIBERTAT. 

Gràcies per ser com sou. Gràcies per fer-nos sentir algú. I 
com vós mateix dieu en un dels vostres poemes…

 Allò que compta sempre és no dir prou,
 sinó mirar-se mirant el demà.
 Encetar el dia apuntant enlaire
 i veure’l com un tot de cadascú.
 Olorar el triomf perquè ens sentim fl aire
 i creure’s, de debò, que som algú… 

Júlia Pujolràs Casadevall
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Ensenyament: Salvador Sunyer

Al llarg d’aquest curs, i des de l’assignatura de música, els 
alumnes de primer i de quart del nostre institut han fet 
diverses cantades. La professora de música, Montse Torrent, ha 
programat aquesta activitat amb un doble objectiu: d’una banda 
promoure l’interès de l’alumnat i la motivació per aprendre 
diferents melodies i cançons; i per l’altra, treballar els valors i 
les actituds (responsabilitat, compromís, col·laboració...). Les 
cantades també han ajudat a connectar l’alumnat amb l’entorn 
escolar i social del municipi.

Les CANTADES 
del curs 2012-2013

Els alumnes de primer d’ESO han anat a:
- Escola Dalmau Carles 
- Escola Pia
- Escola Silvestre Santaló
- Escola El Pla
- Escola El Gegant del Rec
- Escola La Farga
- Llar d’avis Les Vetes

Els alumnes de quart d’ESO han anat a:
- Llar d’avis Les Vetes
- Serveis integrals per a la gent gran-Centre 

de recursos

CAPISKI: El grup dels emprenedors del nostre institut
El 14 de maig, el nostre grup d’emprenedoria Capiski, format per 
alumnes de 4t, van anar a presentar el seu pla d’empresa i projecte dins 
el Fòrum IMPULSA al Centre Cultural La Mercè de Girona. La jornada, 
que es va realitzar el 14 de maig, tenia per objectiu la presentació dels 
plans d’empreses de diferents instituts de les comarques de Girona. Hi 
van assistir 26 equips amb un total de 350 alumnes.

Es va començar amb la presentació dels projectes empresarials i tot 
seguit es van celebrar dos debats sobre els reptes de l’emprenedoria, amb 
la participació d’alumnes i professors.

Es van lliurar diplomes a tots els participants i premis als millors 
projectes. El nostre ha obtingut el premi al millor nom de projecte.

MOLTES FELICITATS!!!!
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En aquesta 6a. edició del Taller de Mares del SI SALVADOR 
SUNYER estem molt contents de la continuïtat i participació 
que ha assolit el taller de mares, que va néixer durant el curs 
escolar 2007-2008 per tal de millorar la participació de les 
mares en el centre i en l’entorn a través de l’aprenentatge i/o 
millora del català oral. El taller també proporciona un espai 
per compartir experiències com a mares i com a dones, i 
s’aprofi ta per donar a conèixer el sistema educatiu català, el 
funcionament del nostre centre i, de retruc, es comparteixen 
altres costums i tradicions culturals.

Enguany hi ha hagut la participació d’11 mares, que ens 
trobàvem cada dilluns de 15.30h a 16.45h a la biblioteca del 
centre. Hem dut a terme un taller d’estampació, realitzat per les 
mares del taller i a càrrec de la professora de visual i plàstica 
del centre. En diferents sessions, cada mare va dibuixar el seu 
propi disseny, va crear el seu motlle i va estampar-ho a la roba, 
i com a resultat fi nal van sortir unes estovalles precioses. 

Hem d’agrair a totes les mares del taller la seva participació 
activa en les activitats del centre; donem les gràcies, també, a  
Maria Quintanas, professora de visual i plàstica del centre, i a 
les dinamitzadores de la Fundació SER.GI que han col·laborat 
durant aquest curs 2012-2013 en aquest taller.

Finalment, animo a totes les mares del nostre alumnat perquè 
el proper curs s’apuntin al taller; de ben segur que serà una 
bona experiència!

Taller de Mares del 
SI SALVADOR SUNYER

Fa poc, a l’escola La Farga (Salt) vam celebrar la Setmana 
Cultural. Aquest any hem treballat la temàtica del cinema, 
i a part d’anar al cinema Truff aut i al Museu del Cinema 
de Girona, també hem fet, com cada any, un concert a la 
Mirona. 
Enguany, a més, celebrem que ja fa 10 anys que fem aquest 
concert! Ho vam celebrar amb “Un concert de cine” on, 
a part de les actuacions pròpies d’aquest any, també vam 
recordar edicions anteriors del concert a través d’una 
presentació de fotografi es.
Per ordre, les actuacions van ser les següents:
 - 6è: Percussió i dansa
 - P3: Cinema mut
 - 2n: Mary Poppins
 - P4: Disney
 - 5è: La pantera rosa
 - P5: Disney
 - 3r: La família Adams
 - 1r: Far West
 - 4t: Los chicos del coro
 - 6è: Percussió
 - Mestres: Grease
Tots els cursos ho van fer molt bé i l’esforç va valdre la 
pena. 
Esperem poder continuar gaudint d’aquest espectacle 
molts anys més!

Un CONCERT de CINE

Ensenyament: Salvador Sunyer i La Farga
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Un any més el projecte Xiulet ha estat present en el nostre pati, 
alternant el bàsquet, el futbol mixt i el futbol femení.
El futbol femení ha assolit un paper molt important i 
normalitzat dins la dinàmica del pati, deixant així, quasi 
a diari, un espai per a les noies per poder jugar a futbol. La 
participació ha estat molt elevada i tenim un bon equip de 
futbol femení!

El projecte Xiulet va néixer l’any 2005-2006 amb la intenció 
d’oferir un conjunt d’activitats engrescadores a l’hora del pati 
que persegueixen un doble objectiu: millorar la convivència i 
el respecte i fomentar la participació.

Aquest any hem tingut com a novetat l’activitat de ball, 
dinamitzada per la Fàtima i en Daniel. Es van crear dos grups, 
un de funky i l’altre d’aeròbic que han tingut molt d’èxit.

PROJECTE XIULET

Equip guanyador BÀSQUET      Equip guanyador FUTBOL
1r Cicle  2A   2B
2n Cicle  4B   3B

FUTBOL FEMENÍ 

 Noies més participatives  Curs
 BOUCHRA O.    2B
 NAIMA A.    2A
 ZHARA B.    4A
 NOELIA     1R
 YOUSRRA L.    1R
 JENNIFER S.    2A
 OMAYMA T.    2B
 FATOU M.    2B
 JAMILA A.    3A
 SOUMIA A.    2B
 HAWA M.    1R
 HOUDA D.    4A

MILLORS ÀRBITRES BÀSQUET    
SEDIA S.

DAVID G.     
SHARANJIT S.

MILLORS ÀRBITRES FUTBOL
MOHAMED BEN ELLALID
     MUSTAPHA ES SOUSY

          RIDOUANE D.

Els GUANYADORS d’aquest curs 2013-2014 del PROJECTE 
XIULET han estat:

EQUIPS GUANYADORS DE BÀSQUET I DE FUTBOL 

El Consell de Redacció de La Farga us desitgem BONA FESTA!

Ensenyament: Salvador Sunyer
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La campana de Salt

Per un complicat procés interior de la 
meva persona, havia de dedicar o par-
lar algun dia de Manel Mesquita, que 
semblava un personatge interessant 
des del moment que sent el roig i el ne-
gre, és un lliurepensador, porta el diari 
digital “eldimoni.com” que cobreix la 
zona de Pla de Ter, avui dia anomena-
da Sta. Eugènia de Ter, i altres activi-
tats..... I jo tenia poques possibilitats 
de dedicar-li quatre ratlles des del mo-
ment que dono el meu cicle per tancat 
i, pràcticament, estic fora de temps...

I tenia un escrit molt maco en el pen-
sament adaptat al personatge, però un 
fet desgraciat després de la presentació 
d’un llibre pel mateix Mesquita, i no 
sé per quines complexes coordenades 
de l’univers al cap d’uns dies, en el seu 
article en un mitjà de comunicació, ell 
mateix cità un nom que, al meu parer, 
és tot el contrari del que jo entenc per 
la cultura, malgrat que aquest perso-
natge formi part de la cultura ofi cial 
gironina. Però és precisament la casta 
ofi cial de la cultura un fre a la pròpia 
cultura i, solament, fan la funció dels 
murs de contenció a fi  de sostenir els 
continguts dels pensaments possibles 
dins d’una societat amb unes formes 
arcaiques.

Des de fi nals del segle XVI, els diri-
gents de la ciutat de Girona de cada 
època han creat els personatges que 
han crescut a l’ombra de la ciutat, i no 
amb un treball de llaurar i tombar la 
terra, que al meu parer és la funció del 

els triomfalistes de cada sistema. I que 
Manel Mesquita posi com a llistó i citi 
com exemple  un d’aquests personatges 
va destrossar el meu article. I per a mi 
hauria estat el més fàcil no parlar de 
Mesquita, però allò que us deia en la 
primera línia, quan jo tenia l’obligació 
de parlar d’ell. Així, amb aquesta fór-
mula atípica: sense tenir una entrevista 
amb la persona que dedico l’article, fi ns 
al punt que el coordinador de La Farga 
em va oferir connectar amb Mesquita 
a fi  i efecte de comunicar-li que jo li 
dedicava un article i que ell hauria de 
passar alguna fotografi a a la revista per 
il·lustrar el text, després que la conjun-
tura dels astres i dels cossos celestes 
en prediren la inutilitat de la conversa 
amb Mesquita, si ell havia fi xat l’exem-
plifi cació reprovable que perdurà llarg 
temps, perquè a la burgesia de la ciutat 
li va bé que gent que no són de la seva 
classe els prenguin d’exemple. El que 
demostraria el paper indispensable de 
la burgesia i la necessitat de la perma-
nència dels burgesos, afi ns i els seus 
acòlits en els òrgans de direcció de la 

coneixement a fi  que les 
llavors germinin, el que 
ha permès sortir una 
molsa que ofega qualse-
vol germen que vulgui 
créixer, i de passada la 
ciutat jau d’una mane-
ra plàcida i amb un son 
etern. Ja sabem que d’una 
manera ofi cial tot és fan-
tàstic: els triomfalismes i 

MANEL MESQUITA

ciutat per tenir una societat de progrés: 
res més fals.

I amb aquesta acció enrevessada he po-
gut parlar de Manel Mesquita, cosa que 
em deixa la consciència tranquil·la.

I res més, tan sols dir-li a Mesquita que 
si vol tenir un peu a banda i banda de 
la riba patiràs un eixancarrament in-
còmode i tindràs els ous ben desba-
llestats, perquè un periodista indepen-
dent, un pensador lliure, al meu parer, 
no pot tenir cap mena de relació amb 
el món ofi cial des del moment que els 
governants ja tenen els seus propis in-
tel·lectuals, periodistes, comunicadors, 
etc........, que són d’ofi ci i, sempre, els 
del mateix grup s’afalaguen entre ells, 
i al fi nal resulta una cosa ben grotes-
ca quan anuncien els seus afers a so de 
bombo i platerets.

Agapit Alonso i Pont

Manel Mesquita, a la dreta de la imatge, as-
segut al costat de Xevi Sala, a la Coma Cros, 
a l’acte de presentació del darrer llibre de 
Sala “En la pell d’un mort”, el passat mes de 
març de 2013. Foto: eldimoni.com
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Solidaritat

Aquest curs 2012-2013, més de deu joves han estat 
fent els crèdits de lliure elecció, corresponents als seus 
estudis, al Centre de Distribució d’Aliments (CDA) de 
Salt. Així, també, quatre estudiants més, de diverses 
carreres, (Psicologia, Educació social, Integració 
social), han estat fent pràctiques a diversos serveis de 
Càritas Salt: Acollida, Orientació Laboral (SOL) i 
Servei d’Intervenció Educativa (SIE).
Per la gran família de Càritas Salt, és un goig 
poder comptar amb la col·laboració de
joves sensibles i solidaris.
En Sebastià Prior és un d’ells. Durant quatre mesos ha 
participat activament al servei d’acollida. 
Ara, ens ha fet arribar aquesta refl exió on expressa
la seva vivència.

Haver realitzat les pràctiques a Càritas Salt ha estat una 
experiència realment enriquidora, no només a nivell de 
formació, sinó també, i el que és més important, a nivell 
personal. Quan des de casa sents a les notícies l’enorme 
quantitat de persones que s’estan veient afectades per la crisi 
econòmica, no arribes a comprendre la situació, simplement 
te’n fas una idea vaga al respecte.

Haver pogut fer les pràctiques de psicologia amb en Paco 
(ajudant-lo en la seva funció de tècnic d’acollida), m’ha 
permès conèixer amb més detall la crua realitat que moltes 
persones estan travessant actualment com a conseqüència 
d’aquesta maleïda i, sembla que interminable, crisi 
econòmica. Recordo que, en els primers dies de pràctiques, 
fi ns i tot m’estremia amb el relat d’alguna de les persones que 
arribaven a l’entitat demanant ajuda, em costava entendre 
com podien sobreviure a aquelles situacions sense caure 
en una desesperació absoluta. Amb el pas del temps, vaig 
començar a admirar a moltes d’aquelles persones per la seva 
força de voluntat i superació.

Crec que Càritas compleix una funció entranyable i a la 
vegada memorable esforçant-se al màxim, en aquests temps 
de penúria econòmica, per oferir el millor servei possible als 
seus usuaris, procurant fer tot el que està a les seves mans 
per evitar que ningú no es quedi sense un plat de menjar o 
caigui en l’exclusió social més absoluta. Cal recordar que, des 
de Càritas, més enllà del servei d’ajuda econòmica, existeixen 
molts altres serveis que s’ofereixen justament amb l’objectiu 
que les persones no quedin excloses i per procurar que es 
puguin inserir en aquesta societat.

Després de la meva experiència, he de dir que recomanaria 
a tots els alumnes que estiguin al darrer any de la carrera, 
que s’animin a fer les pràctiques en aquesta entitat, perquè 
això els permetrà conèixer veritablement la realitat social 
que s’està vivint en aquest país. I no només això, sinó que 
els enriquirà com a persones, i més enllà dels aspectes més 
materials, els facilitarà poder valorar, també, altres aspectes 
de la vida de major rellevància.

Per acabar, voldria mostrar el meu agraïment a tot el personal 
de Càritas de Salt i, en particular, a en Paco Pardo perquè, al 
seu costat, vaig tenir l’oportunitat d’aprendre moltes coses i, 
també, de gaudir amb la meva funció dins l’entitat.   

Pràctiques universitàries a CÀRITAS
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Notícies

L’INS Salvador Espriu de 
Salt edita una antologia del 
poeta en el seu Centenari

L’Institut Salvador Espriu de Salt, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, ha editat una antologia del 
poeta que dóna nom al centre. El llibre es va presentar 
públicament en un acte a les Bernardes de Salt, el passat 17 
de juny. Aquesta antologia és una reedició, a cura d’Antoni 
Puigvert, de la que es va editar el 1982, amb motiu del 70è 
aniversari del naixement de Salvador Espriu, quan feia poc 
que l’Institut havia rebut el seu nom.
Aquell llibre tenia la voluntat de ser una eina de 
coneixement del poeta per part dels alumnes de l’Institut, 
una porta d’entrada a l’obra d’Espriu. I als cent anys del seu 
naixement ha estat reeditat amb les mateixes intencions. 
Per adaptar-se als nous temps, però, inclou traduccions de 
Cançó d’Albada. 

ARIADNA CARBÓ guanya el 
Concurs de Gots de la 

Festa Major de Salt 
Representants de Nova Costa Salt i de l’Ajuntament van lliu-
rar el premi del concurs de gots de la festa Major d’enguany. 
El guardó el va recollir Adrià Costa en nom de la guanyadora 
Ariadna Carbó.Us adjuntem una imatge del moment del lliu-
rament del premi, al qual van optar 10 dissenys. La guanyado-
ra rebrà un ordinador portàtil.
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24 joves de Salt han presentat els 
vídeos que han elaborat durant els 
darrers 8 mesos en els laboratoris del   
projecte europeu Lablearning, del qual 
l’Ajuntament de Salt és soci.

La cloenda es va fer el dijous 13 de 
juny a les 18h a l’Auditori de la Factoria 
Cultural Coma Cros de Salt. Els vídeos 
presentats estan fets pels joves dels tres 
laboratoris participants: Aula Oberta 
de l’IES Vallvera, la  Fàbrica Espai Jove 
i el Link de la Fundació SER.GI, amb la 
col·laboració de l’Escola universitària 
de realització audiovisual (ERAM). En 
acabar hi hagué un petit refrigeri.

Lablearning és un projecte subvencionat 
per la Comissió de la Unió Europea en 
el marc del programa d’aprenentatge 
permanent Comenius. Té com a objectiu 
oferir models concrets de didàctiques 
basades en els media per tal d’evitar la 
deserció, l’abandonament escolar i els 
resultats minsos en l’aprenentatge.

El projecte utilitza les noves tecnologies 
per donar solucions d’aprenentatge 
destinades als joves en risc, enlloc 
de demanar-los de deixar el seu món 
mediàtic i seguir les pautes de les aules 
tradicionals: els l  aboratoris del projecte. 

L’objectiu fi nal és oferir material de 
qualitat als docents i a les institucions

En formen part deu socis de vuit estats 
europeus diferents i un soci especial 
d’Estats Units: 

1. Associació catalana de formació po-
livalent aplicada (Baobad) de Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelona), 
que actua com a coordinadora

2. Ajuntament de Salt, àrea de joventut

3. Aarhus Social and Health Care 
College. Escola d’educació professio-
nal (Dinamarca)

4. Ajuntament de Reggio Emilia (Itàlia)

5. Training 2000. Centre privat d’edu-
cació d’adults (Itàlia)

6. Drenthe College. Escola pública 
d’educació professional (Holanda)

Cloenda del projecte europeu 
LABLEARNING a la Coma Cros de Salt

7. Departament de formació i aprenen-
tatge, educació universitària privada 
(Suïssa)  

8. Centre públic de coordinació de pro-
jectes Europes Kocaeli (Turquia) 

9. Fundació Europartners 2007. Asso-
ciació que treballa per la formació 
d’adults (Bulgaria)

10. Intel Computer Clubhouse Network- 
Museu de la ciència de Boston (Es-
tats Units)

L’Ajuntament de Salt és un d’aquests 
socis, i s’ha integrat al projecte a través 
de la seva Àrea de Joventut i diversos 
recursos i programes habituals del seu 
funcionament. Cada soci adapta el 
projecte al seu territori i circumstàncies, 
i després en comparteix l’experiència i 
resultats. En el cas concret de Salt, s’han 
creat tres –laboratoris– a l’aula oberta 
de l’institut Vallvera de Salt, La Fàbrica 
Espai Jove i el LINK de la Fundació 
SER.GI, on els joves han après durant 8 
mesos a editar i a produir vídeos amb 
un professor de l’ERAM.

Aquest projecte ha estat seleccionat per 
l’Associació Catalana de Professionals 
de les polítiques de joventut per formar 
part del primer recull de 13 bones 
pràctiques de projectes per joves de tot 
Catalunya.

ESCOLA
DE 

CISTELLERIA

PER A MÉS
INFORMACIÓ

I INSCRIPCIONS
US PODEU 

ADREÇAR A:
comacros@salt.cat

O AL
TELÈFON:

972 23 16 81
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Joves de 4t d’ESO de SALT 
participen en un Teatre-

Fòrum sobre xarxes socials 
i assetjament virtual.

El Teatre de Salt va ser l’escenari, el dimarts 4 de juny, 
de la representació de l’obra M’AGRADA de la companyia 
barcelonina DesGarbo. M’AGRADA és un espectacle de 
Teatre-Fòrum en el qual s’aborden la relació entre els joves 
i la tecnologia, l’assetjament virtual i la gestió de confl ictes 
i l’abordatge que se’n fa des de la comunitat educativa. 
L’acte, que compta amb la participació de 170 joves de 
4t d’ESO de SALT, és organitzat per l’Ajuntament de Salt 
a través del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i 
compta amb el suport del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i de l’entitat IDENTITATS. 

L’acte compta amb la representació de l’obra M’AGRADA 
de la companyia DesGarbo, en la qual els actors 
interactuen amb el públic amb l’objectiu d’abordar 
temes com la relació que els i les joves tenen amb la 
tecnologia, els seus usos i abusos, l’assetjament virtual, la 
frontera entre allò públic i allò privat, i l’escletxa digital 
intergeneracional, l’escletxa digital de gènere i la gestió 
de confl ictes i l’abordatge que se’n fa des de la comunitat 
educativa.

M’AGRADA explica la història de la Lea, una noia que 
li encanta la tecnologia. La seva vida, i sobretot les seves 
relacions, giren al voltant de Facebook i altres xarxes 
socials, que li permeten relacionar-se amb la gent de dins 
i fora del seu institut i descobrir noves formes d’intimitat. 
Un bon dia decideix penjar unes fotos íntimes en un grup 
de Facebook. Els seus amics, l’Anna, el Blai i en Milo 
intentaran parar-ho, però creuen que és massa tard. Algú, 
amb una identitat falsa, té el material indispensable per 
fer-ne un mal ús. 

L’acte forma part d’una acció conjunta entre els serveis 
socials de Salt i el Departament d’Ensenyament, per 
tal que, a través del teatre social, els joves treballin 
aspectes com l’ús i abús de les tecnologies i les relacions 
interpersonals a través de la xarxa. 

SALT THE MUSICS celebrarà 
els 10 anys amb un CD doble 

i un concert especial

El CD inclourà grups d’aquesta edició i guanyadors d’altres 
edicions que gravaran amb artistes saltencs
En el marc d’una trobada distesa entre músics es va presentar, a 
Salt, un concert en el qual els grups participants en el Salt Th e 
Músics d’enguany compartiran escenari amb grups d’edicions 
anteriors, que actuaran acompanyats d’altres artistes saltencs ja 
consolidats. A més, amb motiu del desè aniversari del concurs 
s’editarà un CD doble amb els participants d’aquesta edició i 
les gravacions de peces interpretades per grups d’edicions 
anteriors i artistes reconeguts en l’àmbit musical.
Salt Th e Músics, durant deu anys, no s’ha limitat a editar un 
CD amb els grups participants i oferir la possibilitat d’actuar 
a la Festa Major dels grups guanyadors, sinó que ofereix als 
participants formació per millorar el seu rendiment artístic, 
tant pel que fa a estar sobre l’escenari com en qüestions tècni-
ques, o suport en la difusió.
Amb la col·laboració de la Casa de la Música de la Mirona, 
els grups participants reben formació en tècniques d’escenari, 
que els han de permetre treballar de forma adequada amb els 
tècnics de les sales on actuïn, aprendre a fer correctament les 
proves de so i saber com ubicar-se a l’escenari.
Els grups participants, un cop superada la fase de formació, 
fan un concert a la Mirona el mes d’abril i fi nalment graven un 
tema inèdit a l’estudi Sound Club de Salt, on Lluís Costa no es 
limita a gravar el tema sinó que produeix la gravació i ajuda a 
evolucionar musicalment els grups.
Un cop fi nalitzat el procés, un jurat decideix quin és el grup 
guanyador, que actua durant la Festa Major, i rep 300 € en 
metàl·lic, a més d’un pack promocional per valor de 600 € més, 
que pot incloure un videoclip, fotografi es o la posada en marxa 
d’un lloc web. El grup guanyador, per altra banda, passa a ser 
fi nalista del concurs INTRO de Girona.
L’STM va començar el 2002 a petició dels joves de la vila per 
donar sortida als que sentien inquietuds musicals i es queixaven 
de no tenir lloc on actuar. Després d’aquesta primera edició, 
cada any s’ha gravat un CD amb els grups participants.
Actualment es poden inscriure al STM un màxim de dotze 
grups –que se seleccionen per ordre d’inscripció– dels que com 
a mínim un dels seus membres ha de ser de Salt i s’accepten 
tots els estils musicals. Els concursants no es poden presentar 
a dues edicions consecutives i poden participar un màxim de 
quatre edicions.
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Publicitat
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Racó poètic

El dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, vaig sortir a passejar 
pel Passeig, on es troben situades les diverses parades 
que munten les associacions i entitats del nostre poble, 
venent roses, llibres i altres productes tradicionals. 

A l’arribar-hi vaig sentir el so d’uns tambors i per sorpresa 
meva van repicar tot el matí. També per sorpresa meva 
no vaig sentir ni una sardana ni cap cançó catalana, 
reivindicant la nostra cultura i essent una festa tant 
tradicional catalana.

Sé que alguns em diran que sóc racista, però jo crec i així 
ho vull expressar, que en una diada tan assenyalada s’han 
de potenciar les nostres tradicions i la nostra realitat 
com a poble. També vull dir que no estic en contra de 
les tradicions i  expressions culturals d’altres pobles –que 
respecto i recolzo– i que tenen altres dies per fer-les, però 
el dia de Sant Jordi estaven fora de lloc.

Indignats com jo, uns quants ciudatans de Salt vam anar a 
sentir sardanes a la plaça de la Independència de Girona. 
Ja ho vaig escriure en un altre article de La Farga, crec 
que a Salt estem perdent la nostra identitat i són aquests 
petits detalls –com el que acabo d’explicar– els que fan 
que molta gent se senti decebuda pel poc respecte que 
tenim a les nostres tradicions.

Em faria molta il·lusió que els responsables de la diada 
de Sant Jordi prenguessin nota dels meus suggeriments 
de cares a l’any vinent i poguéssim passar aquest dia al 
nostre poble.

Josep Pla

EL SO 
DELS TAMBORS SENYORS DEL VENT 

I DE L’ONATGE

No som pas l’àliga delmada i grisa,
alatrencada que no pot volar;
tampoc l’anhel d’aquell qui sempre frisa
perquè camina i no sap on va.

No ho som així mal que algú en presumeixi
tot fent-se l’home més tibat del món,
com un mal llibre que ningú llegeixi
sembrat de cites tot callant la font.

No cal pensar que és un tocat de l’ala
qui amb tant de caminar no ha fet el cim.
La germanor comença a cada escala,
en cada cor, si hom vol fi lar més prim.

L’encerti o no, no cal anar de pressa
perquè el camí sovint és pas a pas
que quan plou massa molta d’aigua es vessa
i es pot fer un llarg camí anant a mig gas.

Hem fressat caminois amb mata baixa
i més de quatre amb pedres i ortigam,
però allò que ens ensorra i ens rebaixa
és que algú digui que no ve d’un pam.

Tal dia farà un any! Si a algú no agrada
que els pobles tinguin plena llibertat,
que s’ho pensi ben bé una altre vegada
perquè n’hi ha mil que s’han alliberat.

Sí, sumem-hi plegats els nostres braços
en aquest clam que és feina de titans
perquè darrera d’aquests passos
s’hi afegiran més pobles per ser grans. 
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Recomanacions literàries

El lladre de paraules
El lladre de paraules, la cinquena no-
vel·la –la tercera per a joves– del saltenc 
Frederic Mayol, veurà la llum el proper 
mes de setembre. En ella reprèn el per-
sonatge d’en Regor, l’exitós protagonista 
de L’aniversari robat. 

Han passat tres anys des que en Regor 
va haver de lluitar per recuperar el dia 
del seu aniversari i la seva vida s’ha vist 
trasbalsada en deixar el Londres natal 
per venir a viure a Girona amb la seva 
família. L’adaptació a una nova ciutat 
i a un nou país és difícil per a tots, 
especialment per a ell, que no acaba 
de trobar el seu lloc a l’escola. Però tot 
això queda en un segon terme quan rep 
la visita del seu avantpassat, en Brân, i 
poc després un ésser misteriós destrueix 
la seva habitació i fa desaparèixer totes 
les paraules de casa seva. El que en un 
principi sembla un fet aïllat, ràpidament 
s’estén per tota la ciutat de Girona i per 
Salt: de cop i volta totes les biblioteques 
i llibreries són misteriosament atacades 
i es desencadena el caos i el temor entre 
els habitants.

En Regor, amb l’ajuda de la seva millor 
amiga, la Bruna, i un amic nou, l’Abdou-
laye, viurà una perillosa aventura que el 
portarà a una dimensió desconeguda, 
mentre la seva germana petita, l’Aneeb, 
intentarà per tots els mitjans trobar la 
porta entre els dos universos que per-
meti tornar el germà i els seus amics.

El lladre de paraules és una entretingu-
da novel·la que es pot gaudir a partir 
dels 12 anys i sense límit d’edat, en la 
qual apareixen, entre d’altres, escenaris 
ben coneguts pels saltencs i saltenques 
com la Biblioteca Pública Iu Bohigas, la 
Coma Cros o un curiós i diferent ajun-
tament.

El fantasma de la Mulleras. 
Una llegenda urbana del Veïnat de Salt

El passat 19 de juny es va presentar amb 
èxit a la Biblioteca Pública Iu Bohigas la 
novel·la breu de Jaume Prat, il·lustrada 
per Quim Paredes, El fantasma de la 
Mulleras. Una llegenda urbana del Veïnat 
de Salt, editada per Curbet Edicions 
amb la col·laboració de la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Salt.

El fantasma de la Mulleras ens explica 
l’aventura que viu la Sandra una tarda de 
gener en sortir de l’escola amb l’encàrrec 
de fer un treball sobre la indústria tèxtil 
a Salt. La noia, però, poc s’espera que 
per portar-lo a terme tindrà un guia 
d’excepció, un misteriós guia vingut 
del passat que l’endinsarà en els secrets 
d’aquesta indústria a través d’una visita 
a la fàbrica Mulleras del barri del Veïnat, 
on veurà i viurà emocions tan intenses 
que trasbalsaran la seva vida per sempre.

És un llibre de lectura molt ràpida, amb 
unes belles i senzilles il·lustracions de 
Quim Paredes, que ens transporta a un 
món ja desaparegut, però que no ens 
queda lluny ni en l’espai ni en el temps 
i del qual en coneixem, o en coneixíem, 
ben poc perquè ara, gràcies a Jaume 
Prat, podrem saber què era una metxera, 
una carda o una plegadora d’una forma 
entretinguda.

El fantasma de la Mulleras és una 
història adreçada a nois i noies a partir 
de 9 anys i fi ns als 99 anys o més.

Qui ha dit que a Salt no tenim llegendes 
urbanes? T’animem a descobrir-ne una!

Frederic Mayol

Som un vidre trencat 
(Poemes per a la independència)
Autor: Salvador Sunyer i Aimeric
Il. de Quim Curbet
Girona : Curbet edicions, 2013

Salvador Sunyer i Aimeric, personalitat 
catalana de valors indefugibles clarament 
acreditats en la seva llarga vida cultural 
en el món del teatre, en la vida política 
com a batlle de Salt i en la vida social, 
com a fundador i primer president del 
Fons Català de Cooperació al Desenvo- 
lupament, ens regala ara una proposta 
poètica que en un ritme clarament “in 
crescendo”, avança de manera signifi cati-
va en el camí cap a una Catalunya lliure 
[...]
Heus ací un llibre ben aclaridor, i proba-
blement necessari en un moment en què 
conviuen legítimes aspiracions del dret a 
decidir, d’autogovern i d’independència 
que, si volem que avancin, caldrà dotar 
ràpidament a més de l’obvi contingut cul-
tural, d’altres socials, polítics, econòmics i 
ambientals.
Cal agrair, doncs, a Salvador Sunyer la 
seva visió clara, les seves expressions re-
confortants i l’esperança que traspua tot 
el seu missatge

Arcadi Oliveras (Pròleg)
Bon estiu i bona lectura!
Recomanació llibre Carme Torrent
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Teatre

El dia 30 de maig, a l’espai de la Caixa a Girona, dins 
l’obra social, la companyia de teatre amateur Plus 
65, sota la direcció de Víctor Petit i amb el següent 
repartiment: Montse Cabarrocas, Josefi na Espinosa, 
Josep Mª Busquets, Carme Pellicer, Montserrat Baquero, 
Pilar Alsina, Carles Sais, Maricreu, Ariño, Maite Mont, 
Mª Carme Jansana, Myrian Arcadi, Diego Calderón, 
Rosa Nou i Mercè Viñas (veu en off), tots ells amateurs 
però amb una gran professionalitat.

Sense pietat és una obra que es va fer al cinema, “Doce 
hombres sin piedad”. Es desenvolupa al voltant d’una 
taula i de fons com a decorat la catedral de Girona, molt 
adient per tenir els jutjats al davant. El tema va de jutjar 
l’assassinat d’un pare a mans del seu fi ll. Li clavà una 
navalla automàtica, causant-li la mort. Reunits els dotze 
personatges es passa a la votació. Al principi tots estan 
d’acord que el noi és culpable, sense importar-los que 
hi ha en joc la vida d’una persona. Uns perquè tenen 
pressa i altres per motius personals. Però a l’hora de 
la votació, un vota innocent. Aquest personatge poc a 
poc fa dubtar els altres i una de les proves principals és 
una navalla automàtica que se suposa que és única al 
mercat, però amb gran sorpresa per a tots, el defensor de 
la innocència, en treu una d’igual. Aquí comencen molts 
dubtes amb altres fets que no s’han tingut en compte 
abans i que fan capgirar el veredicte i al fi nal tots voten 
innocent.

Al teatre hi van assistir unes dues-centes persones, van 
ser dues hores molt curtes gràcies al bon fer dels actors, 
que al meu entendre, toquen la professionalitat. El 
públic els va premiar amb forts aplaudiments. 

Josep Pla 

El  dia 15 de juny, al teatre de Bescanó, la 
companyia Alba Nova, sota la direcció i 
adaptació de Davinia Coll de l’obra de Neil 
Simon, amb el següent repartiment: Jordi 
Bosch, Neus Rubio, Pere Vilaplana, Queralt 
Descayre, Jaume Arnan, Susanna Soler, Josep 
Galafort, Anna Rosell, Aleix Boada, Jaume 
“Hippie”, Glòria Busquets i “Pitu” Alonso, els 
quals presenten una comèdia-farsa moderna 
amb una durada de quasi dues hores.  Als 
actors els falta una mica de rodatge però hi 
posen molt d’interès i crec que poden formar 
una bona companyia.

Es tracta d’una colla d’amics amb càrrecs 
infl uents i amb una posició elevada. Es 
troben en el menjador d’una casa per celebrar 
una festa. Se sent un tret de pistola al pis 
superior. A partir d’aquest moment comença 
la comèdia per a tots. La relació és un fet 
en el que nosaltres ens hi podríem veure 
refl ectits, ja que els embolics i malentesos 
són normals, discòrdies, i descobreixen les 
vergonyes i enganys dels més poderosos. Un 
tema molt actual dins les classes més altes de 
la nostra societat. Les situacions còmiques 
són seguides i el públic s’ho passa bé.

Volem felicitar la directora, ja que és la seva 
primera obra i l’animem a seguir en aquest 
camí que sembla molt esperançador.

El públic s’ho va passar molt bé hi va emplenar 
els dos dies de funció.

Josep Pla 
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Municipi

CASAMENTS
Hachim Ouchan Adahchour - Najima Dahchour 10/05/13

Francisco Jareño Sánchez - Susana Tosso Coca 10/05/13
Luis Alberto Martín Herrera - Jasmy Susana Salinas Cabrera 17/05/13

Joaquin Padilla Carceles - Nuria Rodríguez Torramilans  20/05/13
Alejandro Martín Viñals - Tamara Delgado Martín 31/05/13

Mamadi Darboe - Andrea Montecuccoli 03/06/13

Mohamed Sa’ad Marong   15/04/13
Almani Magiraga Magiraga  22/04/13
Nehemias Rodrigues Dias  30/04/13
Fatima Sillah Gakou      06/05/13
Kadia Tou Bah    06/05/13
Unai Vaca Redondo   06/05/13
Ahlam Ahsan     06/05/13
Hawa Conteh    09/05/13
Coral Nuñez Aguila   10/05/13
Malak Tahrioui    12/05/13
Ayoub El Aissati   12/05/13
Matthew Jaramillo Castro  13/05/13
Ibrahim Tahiri    14/05/13
Sicheng Guo    15/05/13
Alex Plaza Machuca   15/05/13

Doaae Bouchiba   22/05/13
Maria Vallevo Muela   23/05/13
Halima Keita Keita   24/05/13
Nyangale Sangare   26/05/13
Annabel Eghosa Nojakhare  26/05/13
Clara Márquez Valentí   26/05/13
Mohamed Razzaki   26/05/13
Aarohi Kumari    27/05/13
Laia Rios Cumplido   27/05/13
Angel Tafopa Fomekong   28/05/13
Fatoumata Fofana   29/05/13
Alex Oria Viroles   29/05/13
Carlota Oria Viroles   29/05/13
Mohamed Amine Zeave   29/05/13
Muskanpreet Kaur   30/05/13

NAIXEMENTS
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Cuineres de Salt

Ingredients
Per la base
4 ous - 125 g de sucre
125 g de farina - 1 cullerada de llevat

Pel farcit i cobertura
100 cl d’aigua - 175 g de mantega
3 cullerades de sucre

150 g d’ametlles torrades i laminades

SARA

Elaboració

Per fer la base del pastís, munteu les clares a punt de neu. Afegiu-hi el sucre, els ous, la farina tamisada i el llevat. 
Remeneu-ho bé fi ns a tenir una pasta ben fi na, aboqueu-ho al motlle i coeu-lo al forn a 190º / 200º entre 25 i 30 minuts 
aproximadament.
A part, per a la cobertura feu un almívar amb l’aigua i el sucre. Quan el tingueu a punt, barregeu-hi la mantega i 
munteu-ho amb la batedora fi ns que quedi ben lligat.
Quan la base estigui cuita i freda, partiu la sara pel mig i farciu-la amb la meitat del preparat. Amb l’altra meitat, cobriu 
tot el pastís i acabeu-lo cobrint-lo amb les ametlles torrades i laminades, i empolvorat amb sucre fi .
Bona Festa Major! 

Recepta de la Sra. PILAR MASFERRER SALLÓ del grup de Les Cuineres de Salt.
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