
Les evocacions del 
saltenc Agustí 
Cabruja no deuen 
res a ningú. 

La historia petita 
d'Agustí Cabruja 

¿ ¿ r r ^ o t s cls poblt's leñen dues menes d'história: una de gran i una de 
í petita. La ¡letiía resta generalment per escriure". Aquesta doble 

aOrniació d'Avcl.li Artís obre , ben opor iunament , el Ilibre d'Agustí Ca
bruja cjiíe acaba d'editar rAjuntanient de Salt. Perqué es tracta de Pobra 
d 'un honie tiiif no era liistoriador i que no seguía, per lant. els esquemes 
habituáis de la historiografía. Encara niés: un home que, com que vivia 
lluny, no tenia accés a cap arxiu ni a cap hemeroteca ni disposava, dones, 
cPaltra fonl (Pinfítrniació que la deis seus propis records. És per aixó c|ue el 
seu relat no es dcu a ningú, no s ' inspiraen cap lext anterior, no s'adiu anib 
els clixés preestablerts pels especialistes. Parla de la gcnt i deis fets amb un 
aire nou i un estil difercnt, potser menys rigorós pero mes espontani i 
directe; la eent, tal coni l'ha coneguda; els ícts, tal com els ha viscui. La 
memor ia li pot haver jugat alguna mala passada, pero l'esséncia deis fets i 
la imaige deis homes resten vius. auténtics i reals. 

Agustí Cabruja va nt-ixer aSalt l'any 1911. Va fundar la vt!'v[staEl Poblede 
Salt, va ser redactor de ¿'Autonomista i, en acabar la guerra civil, es va exiliar 
a Mí-xic, on va p romoure el Crnlre República i el Casal Popular. Va e.scriure i va 
publicar novel.la, poesia, contes, assaigs i nombrosos arricies periodisiics. 
Va morir a l'exili f any 1983, i TAjuntament li ha tributat un doble home-
natge: un carrer a la vila i un Ilibre iné-dit al carrer: Folííks i escriptors gironins 
durant la segona República. Per les seves pagines, hi desfilen personatgcs 
coneguts, pero no ens semblen exactanient els que ja coneixíem. Cabruja 
ens en dona una nova visió, rica en detalls inesperats, contradictoria a vega-
des amb la vella visió oficial. És la petiui historia, tan impresci'ndible com la 
gran, sovint indispensable per resdtuir la veritable dimensió deis fets, la 
veritable proporció de la gent. 
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1l«>ví«ct:t Ho r ^ i m n a 

• L'csüu passat es van complir ch ilni 
ama d'uu episodi histbrk de ¡a Iransiáó 
dnrincralirtí: la Marxa dr la IJiliniat. 
El fii no jia hollar í^airrs rmtiisti's 
disfmah a ifcindar aquella aventura 
quf inolls di'h aeiis protaganistes, amb et 
Irnifis. lian prcjmt ohhdnr. Prr aixd és 
d'ügrair t¡uf Joan Caloniinrs l'evoqui en 
la srva Crónica bis, llarg ponna civil 
aparrgul al voluiu AiimrctraL .-Squests 
son rls i'crso.í yjjc expliquen l'itiid de la 
Marxa i el seu pus per Gtrona: "Des de 
lols els indrels de parla calalnna / 
iiiiciem el cami, cornencem una marxa / 
cap a la Ilibertat. M'allisto a la columna 
/de l'Ahal Escarré, (¡iie Girona 
Iraspassa. /A dins la catedral hi faig 
com una arenga, /afora el capitá era 

en García Fária. / Ens van emprcsonar i 
a Salt férem e.\lada. /En h'ener i 
Girones per nosallres maldava. / Un cop 
pírem multáis relornarem a casa". 

• "Fendira unigeni/a. irrge harjaula, 
madona lapidica, donzella espatllada. 
reina de pliija. hebrea cristiana, coma 
esposada, muller de l'oratge. domina 
mísera, vídiia repudiada..." Fot ai.xó i 
molí mes li din a Girona el protagonista 
d'una de les narracions de Cal.ligrafia, 
de Josep Pujol i Coll. Premijust Casero 
/y.S'6. Son penjaments, a l'estil deis de 

Joan Aíingiiez en el seu Pamflcí a la 
vella ("iutai? No: mes aviat san floretes, 
páranles d'un gironí ennmorat. com 
Edip. de la seva propia mare. engolil i 
consumit per una cnitat malaltissa i 
dramática. Apunteni at/iiesta narrado 
per a les antologies de textos ijue han 
lingiit Girona com a fiínt d'inspiració 
literaria. 

• El 17 de maig, a Banynles. en una 
jornada organitzada per Jusiícia i Pan, 
hom parlara de Dreís llumans a 
Espanya. a Catalunya, ais Ajuntaments 
i a l'Església, amb la participado de 
Joan Gomis, Félix Martí. Jaume Lores i 
Josep M. Ferricabras. Aquest darrer. en 
una inlenienció recent, blasmava 
l'expressió tradicional "La nieva Ilibertat 
acaba on comenta la deis altees" i 
proposava aquesta flirniula alternativa, 
enriquidora i sohddria: "La nieva 
Ilibertat comenta on comeni;a la deis 
altres". 
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