ils apropa
el passat recent
No tlcixar t[Lic el passai s'allunyi
gaire Je misallres ni C|LIC COITÍ

tant en direcció coniriiriu que
nomcs aquells mes preparáis
siguiíi capai^'os d'ahastar-lo és
una l'eina que lol liistoriadm- s'ha
de senlir obligat a Icr.
Tannialeix, perqué aquesl
historiador piigui portar
endavunl la seva comcsa
nceessila molt snvint. en el
nostre entorn immedial i prou
conegLii. la col-laboració i el
palrocini de les seccions
culturáis de les inslilLicions
piiblicpies. És quan es
maierialiizeii albora aqüestes
dues premisses que s'evita que
la memoria histórica d'una
coileelivilal dcsaparegui o resti
minorilzada \lo alterada.

Un aspede de t'exposició
"La historia de Sü.s
a través de rAr.víii Mtintcipal".
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L'Ajuntament de Sils. a
través de l'Arxiu Municipal, esta
portanl a terme aquesta tasca des
de lapublicació. el I9S8, de
rinventari del seu fons
documental i d'un primer repíis
per la historia d'aquesla vila
seivatana en el Ilibre de LUu's
Costa. Tarxiver municipal.
¡ulroducció a la hislñrla de Sils.

Des d'aicshores i fins avui. la
recu]"»eració del passat silcnc ha
esdevingul una realitat palpable
en Corma de divcrscs
,.'•

'¿¡,1

tflñ3SC0R3a

Des3ts
flCRflVéSDeb'HRXaU

munsespflt

e x p o s u e a o
SSIiS. sctemhre-desembre N95

publicacions monografiques: La
mirada i les veiis {I9S9). des de
la recuperació de les imatges
amigues: El yovcrii local a Sils
(1991). gracicsa la
reconstrucció de i'aelivitat
consistorial deis darrers cent
anys; Vv'inais. cainins i cases de
/)aíi¿'s (1993), esteneiii una
mirada per lotes les ierres del
terme mimieipal. Í IM cuina a
Sils (1994), que no vol tleixar
t[ue es perdi quelcom l;ui
¡dcntilicadoi' d"una cominiital
com les seves tradicions
culinaries. A tola at|ues(a obra hi
liem d'al'egir. a mes. la
eoMecció de petils articles que
omplen les planes culturáis tlel
bulllelf local Qiiadern de Sils.
amb vint-i-dos números
[lublicats.
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L'cxposició !..(i hi.siorid a
Sils a troves ¡le l'Aiwiu
Municipal, ¡nslal'liida a la sala
c.!"c\[H)SÍc¡(ins iiiic lii ha cu el
malcix eüifici ilc rAjimiainciil.
va mes enlla. ¡a que reclama
ratoiició tic la ycnl d'iina
nianci'a mes vistosa i lútlica que
el «llegiii-me» deis Ilibrcs i
anieles exisients. En Jivcrsos
paiiclls i viirincs s'exposa una
pelila. pcio sÍL!niricativa. part
lie! Ilegal dueiiniental de
l'Arxiii. üi^I^hu•Kla seguns la
seva Icínatica. Teninl en cumple
que el gruix del tons de TArxiLi
p n n é de la malcixa aclivilal de
rAjiniianicnl des del final del
segle passal, no és eslrany que
cls apartáis que lii triiharem
liaetin sobre adininistració
municipal, adminisiraeió de
justicia, economia. [loblaeió.
eleeeiitns. obres i urhanisnie.
cducació i cidtura i
doeuincniaeió de caire polítie.
Son documents. tanmaleix.
que pernieten fer-nos una idea
de la radical iransfonnaeió
d'unacoldcctivilal agraria en
industrial ¡de servéis al llarg
deis cent anys mes
revolucionaris (fins ara) de la
historia de la huinanitat: imalges
molí concretes, esdevenimenls
puníuals. petiles espumes de
vida social que il-lustren a
bastament una evolució
accelerada que mai \w hcni
d'oblidar. En el padró del IH^S
tüthom es labrador . i l'any
1910 té lloc un judie! verbal
eivil per una pugna sobre el
cnbranient deis dreis emnietuics
sobre unes ierres del tenue. El
1914-191? arriba Kenlhunenal
electric. i la parada del iren la
i|uc. el 192(1. s'instauri un
mercal setmanal. Hi ha

Runum Alhcirli
";¡^^^;^"'"''
^'^^^ m^^.^

(/(• Unís Cosía
InlioLiiiL'ció a la
liislíiriii tic Sils
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prcoeupació, Pany 1922. per
aquells silcncs que Iluilen al
Marroc. i el 1931 tan sois un vot
es pronuncia en conlra de
Taprovaeió de TEstalul de San.
L'any 1937. Sils. enmig de la
pugna polílica entre la UGT i la
CNT. acull una mutiió de
rel'ugiats de guerra, i al
eomcm^anient deis quaranta
oniplen cls despalxos inunieipals
informes políiies á'afccios.
desafectos i iiidifcrciUcs.
Lliceneies d"obres. planols
d'urbanilzaeió de tol un sector
de la vila i expedienis per a
Tobenura. ais cinquania. de
nous locáis comerciáis,
exemplifiqucn mes que cap ailra
evidencia que la gran
translormació ha esdevingut.
malgrat loi. imparable.
Si, per si maieixa. aquesta
seleceió és prou didáctica,
enlenedora i ali-aciiva. rebla el
elau una inieialiva, prou original,
d"adjuntar a la visita un
qüestionari (que també s'ha
enviat pereorreu a lotes les llars
silenques) sobre diversos
aspectes reHeclits en els
doeumenls exposals que. si es
respon eneertadament. dona dret
a un obscqui. No hi ha dubte
que. lot i que l'evident futieió

educativa d'aquesla idea la fa
adequada per al públie infantil i
¡u\enil. bi ha molta gent adulta,
moltíssima. que en sortira de ben
segur eneuriosida i. sobrelül,
beneficiada amb algún nou
eoneixemenl enlorn de la historia
mes reecnt del poblé. Cal
esmentar, també, que hi ha la
possibilital d'extreure el maxim
rendiment d'aquesla exposieió
mitjanvant una \ isila guiada.
El passat. dones, retorna
d'aquesla manera a la
col-lectiviíat que n'és hereva i
deutora i. eom que és aquesta
cül-lectiviíat la que ha de
prendre conseiéneia de la
preservació de la seva propia
metnoria. iniciatives com la que
hem conientat tie manera tan
succinta mereixen ser lloades i
esperonaües. El respecte a tol
alio que els nosircs a\anlpassats
\an ser i van fer passa. sens
dublé, per retre'ls aquesls pelils
bonienaiges. uns homenaiges
que no han de provenir tan sois
tlels hisioriadors i de les
instilucions. sino de tothom.
Només així. mes endavant.
podrem també rebre'ls nosaltres.

J O A N L L I N Á S 1 POL
13

