mb l'aígua
aSalt
La ciutat de Sait disposa, des
de Pany 1990. d"un miiseu
destina! a difondre el paper de
l'aigua en el desenvoiupanienl
de les societats, i de manera
especial en la vida d'aquesta
població. Es tracta de! Museu de
l'Aigua, instal-ku a Tedifici del
mas Llorens i dedicat.
básicament. a la séquia Monar i
al CLirs mitjá del Ter. D'entrada.
l'edifici on es troba la seva sen
constitueix ja un element de
remarcable interés. Es tracta
d"un mas fortifica!, dalat
inicialmenl del segle XII. del
qual ressalta visualmen! la seva
torre quadrada.
Duran! molt temps la realitat
de Sal! i la seva evolució han
es!a! relacionades amb Taigua,
ja sigui com a element ulilitza!
per regar els camps i els horts,
com a energia per fer girar els
nonibrosos molíns que exis!ien
en aqiiesl mtinicipi ja en el segle
XI. per nioure la maquinaria de
les í'ilalures i de les fabriques

El iiipiic (le promoció
del Musen de l'Aigua
de Scill i alfiíin.s
(ispéeles de les seves
iiislal-lücions.
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téxtils en la segona meitat del
segle XIX o per produir
electricitat en el segle XX, i
aquest fet és el que justifica la
localilzació del museu en
aquesta localitat.
El mes de desembre passat
s'hi va incorporar una exposició
permanent titulada «El salt de
Taigua». Esta estructurada a
Fentorn de tres ámbits: el cicle
natural de Taigua. l'aigua i la
societat tradicional, i l'aigua i la
societat industrial. L'exposició
ens parla de la utilització de
l'aigua per part de la societat
confrontanl rus que en fan les
societats tradicionals amb el que
en fan les societats industriáis,
tot dedicant. al mateix temps,
una especial atenció a la ciutat
de Salt. En un moment en qué
comencen a ser habituáis alguns
muntatges museografics que
donen prioritat a la presentació
per sobre del contingut, pensó
que es pot destacar la realització
d'aquesta exposició permanent
que, sense deixar de ser
visualmen! engrescadora. dona
al contingut i al missatge que es
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vol transmetre el paper cabdal
que li correspon.
«El salí de Faigua» constitueix
una síntesi del projecte
museologic global del Museu de
Salt. L'exposició vol donar una
idea general de les possibilitats
que pot teñir el desenvolupainent
d'aquest tema en el nuiseu, en tant
que a través de Taigua es pol
explicar el procés de
ti'ansformació social, económica i
cultural de tot un territori.

manera, i aprofitant el carril bici
que segueix Fantic tracal del
tren d'Olot a Girona, des del
Museu de Salt es podran seguir
diversos itineraris que
permetran conéixer diferents
elements patrimonials
relacionats amb Faigua. Es
podra visitar, per exemple, el
pou de giiiq de Vilanna, el
naixement de la séquia Monar,
les deveses o les hortes.
Aquesta inlervencio sobre el
territori i el fet de pretendre
constituir un element ideiititari
per a la població i intentar que
aquesta població no tingui
només un paper de «visitant»,
sino que constitueixi una pan
activa del museu, fan que el
Museu de FAigua s'acosti ais
conceptes desenvolupals pels
ecomuseus. que s'lian aplicat en
diferents paísos i que han tingui
un paral-lelisme a Catalunya en
els museus de peiits territoris.
En aqucst sentil, tot i que el
Museu de FAigua constitueix un
atracliu per al visitant exterior,
la seva inserció en la vida de les
persones que viuen a Salt, per
mitjá de la conservació i la
difusió del patrimoni elnologic i

U T l l DEL TER

industrial, constituirá un
imporlanl elcmcnt de
desenvolupament i participació
cultural per a aquesta població.
En conjunt. Fexposició «El
salt de Faigua» és el resultat
d'una análisi acurada i rigorosa
pollada a termo pels
responsables del Museu, que
s'ha Iraduít en una presentado
muscográfica en tenedora,
interessant i atractiva.
GABRIEL ALCALDE

L'ámbit del museu no se
circumscriu exclusivament a la
ciutat de Salt, sino que ía
referencia a un territori mes
ampli, concretament el curs
mitjá del riu Ter. A mes de
traetar en les seves exposicions
aquesta zona que depassa
l'ámbit municipal, l'objectiu del
museu és també integrar de
manera real en el seu discurs
expositiu altres elements
patrimonials que es troben
situats en el territori sobre el
qual incideix i fora de les paréis
del seu edifici. D'aquesta
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