Gaudir de la primavera
Aquesta estació de l'any, entre l'hivern i l'estiu, es caracteritza per l'esclat de vida que es dóna a la natura, molt particularment, en arbres, plantes i flors. No en va, al llarg dels segles, aquesta estació de gran lluminositat i color, de
temperatures suaus i agradables, ha estat representada pel
món dels artistes amb les imatges del camp que li són pròpies, entre les quals podem comptar la representació de la
deessa Flora i les de figures femenines envoltades de flors.
La primavera és i ha estat sempre per a l'home l'estació
feliç que el transporta al record grat de l'edat primera. És l'estació que ens proporciona la sortida agradable de l'hivern,
sempre caracteritzat per ser l'etapa dura del fred i l'adversitat
del temps, que comporta una major reclusió a casa i paralitza, en general, l'activitat d'un més gran contacte amb la natura i el seu gaudi. En canvi, a la primavera tot és diferent: la
proliferació de tota mena de vegetació, així com de flors al
camp, ens convida a delectar-nos i a fruir d'aquesta estació
de gran vitalitat.
Quants targarins i targarines no associen els anys de la infantesa i la joventut a la primavera i el parc de Sant Eloi?
Al parc, com arreu, cada any s'hi fa present la primavera, i
arbres, plantes i flors ens mostren la seva imatge més agradable. Hi podem observar les noves brotades que llueixen els
pins, les alzines, els roures i els avets. Com es vesteixen novament de verd les plantes que la tardor i l'hivern han deixat
sense fulla, i com esclaten de nou les flors dels lliris, la ginesta, el timó, el romaní, els lilàs i els rosers. Tot aquest esclat de vida val la pena de gaudir-lo, perquè és una de les riqueses que ens ofereix la visita al parc de Sant Eloi.
Per a aquest gaudi, però, cal que tothom, amb una gran
actitud de civilitat, sapiguem respectar el procés primaveral
de la natura, amb la finalitat que tots en puguem gaudir. Hem
de defugir les actituds poc socials i gasives que practica el
qui obra com si les flors i plantes del parc fossin al seu jardí
particular. Aquestes maneres d'obrar no poden ser tolerades,
ja que el parc és per a tots, i el que allí es planta i conrea és
perquè en gaudeixi tothom.
No s'hi val a justificar-ho amb qualsevol excusa simplista,
com ara dir que al parc hi ha molt romaní, o timó, o lilàs... si
sóc només jo qui n'agafa, no s'hi notarà. I tant que s'hi nota!
En primer lloc, amb tot el que un s'emporta per al seu ús particular, està privant la majoria de la seva contemplació i delectació. Un altre dels perjudicis que s'ocasionen és a les
plantes i els arbres, ja que, en arrencar de qualsevol manera
les seves flors o esqueixos, sovint es malmeten, una actitud
que va en total detriment de la vegetació existent al parc.
Cal que tothom prengui consciència i tingui cura de deixar
de practicar el furt i l'arrencada de plantes i flors de Sant Eloi.
Aquestes hi són per tal que tots en puguem gaudir, i entre
tots hem de procurar fer prevaler l'interès general per damunt
de l'ús particular. El parc és un espai públic, de tots, i caldria
que aquesta consideració la féssim ben nostra.
Plantacions diverses al parc
Aquest any, la plantada realitzada d'arbres i plantes arbustives al parc de Sant Eloi ha estat a l'entorn dels cent cinquanta, d'acord amb el detall que segueix. Es van plantar cinquanta-vuit pins pinyoners a la zona on es va celebrar la
Festa de l'Arbre, el passat dia 9 de març, i cinquanta unitats
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més de pi pinyoner, obsequi del Departament d'Agricultura de
la Generalitat de Catalunya, han estat plantades al camí de la
solana que mena cap a la Creu dels Escolapis, per damunt
de l'espai de l'Escola Pia. S'ha plantat també un conjunt de
deu xiprers, d'uns cinc metres d'alçada, situats quatre d'ells
a l'entorn de la plaça de Sant Jordi, cinc en substitució dels
que es van cremar intencionadament al llarg dels anys 2011 i
2012 i un altre al passeig de Simó Canet (aquest, de dimensions més reduïdes que els altres). Cal comptar també el roure del centenari, plantat al bell mig de la plaça de Sant Jordi,
obsequi de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre. I un perer
de flor, de gran alçada, plantat a l'entorn dels dipòsits d'aigua de la ciutat, regal de l'empresa Vivers Pla de Balaguer.
També dues alzines han estat plantades a tocar de la font
dels Vents, i dos exemplars d'avet s'han situat al bosc de "la
Caixa". Finalment, s'ha fet una plantació de vint-i-set plantes
arbustives en un dels parterres que llinda amb els dipòsits
d'aigua. Desitgem que tots els arbres i arbustius plantats puguin créixer adequadament al parc amb la finalitat d'anar-lo
poblant i embellint.
Hem rebut l'obsequi d'un llibre
El passat 22 de març, en el decurs de la celebració de
l'assemblea general extraordinària per a l'aprovació dels
nous estatuts de l'entitat, un cop finalitzada aquesta, un dels
assistents, Josep Maria Martí Carnicer, va prendre la paraula
tot fent l'oferiment a l'entitat d'un llibre de fotografies sobre
el parc realitzat per ell mateix.
Sota el títol El parc de Sant Eloi. Any del centenari de la
fundació dels Amics de l'Arbre, el llibre consta de seixanta pàgines i conté un total de dues-centes tres fotografies sobre diversos indrets del parc, fetes en èpoques diferents de l'any, i
és tot ell d'una bellesa extraordinària, atès que el Josep Maria ha procurat captar moments i detalls possibles només per
a la càmera d'una persona observadora i sensible envers les
coses del parc, com és ell, que hi esmerça hores i hores,
amb els seus habituals passeigs. El llibre, a més, recull instantànies de les activitats que s'hi desenvolupen.
Creiem just fer esment de la dedicatòria escrita al llibre,
que diu: "Aquest àlbum potser no té raó de ser quan Sant
Eloi ja és un recull immens de fotografies, d'innumerables enquadraments, composicions, perspectives i detalls fotogràfics. Però Sant Eloi sempre m'ha acollit amb amable gentilesa, i davant d'una actitud així, no puc negar-li aquest obsequi,
que faig a Jaume Aligué Escudé, president d'aquesta modèlica i emprenedora Junta dels Amics de l'Arbre que aquest any
celebra el centenari. Per a tots vosaltres, aquest recull fotogràfic del parc. Us desitjo un clamorós èxit en tots els actes
que heu programat amb la finalitat de commemorar, durant
aquest any 2013, la brillant efemèride del centenari de la fundació d'aquesta Associació tan arrelada". Signa Josep Maria
Martí Carnicer, a Tàrrega, el febrer de 2013. Des d'aquesta
pàgina del setmanari, en nom de tota la Junta Directiva, volem agrair al Josep Maria Martí l'obsequi, detall d'una persona que estima el parc i que valora la feina feta al llarg de quatre generacions de targarins i targarines. Moltes gràcies,
Josep Maria, i sàpigues que el guardarem amb gran estima.
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