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A iniciativa de l'Área de 
Cultura de l'Ajuntament de Sait, 
els proppassats mesos de juny i 

julio! la Casa de Cultura "Les 
Bernardes" acollia l'exposició LA 

ViDA QUOTIDIANA A SALT, 
CINQUANTA ANYS ENRERA. 1 

de gener-31 de desembre del 
1936. 

La coordinació i selecció de 
les obres va anar a carree de 

Joan Boadas i Raset i Josep M. 
Oliveras i Puig, comptant amb 

rassessorament historie de. 
Ramón Alberch i Fugueras. Deis 

treballs de secretarla, se n'ocupá 
Mercé Vidal I Casellas, mentre 

que Joan Casanovas i Romaguera 
tenia cura del disseny. 

L'exposició ha comptat amb la 
col.iaboració de la Casa de 

Cultura "Les Bernardes", del 
Departament de Cultura de la 

Generalitat i de la Caixa de 
Pensions. 
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La vida quotidiana a SaIt, 
cinquanta anys enrera 

C inquanta anys de la vida d'una col.lectivitat 
son ben poca cosa si els situem en el marc 
general de la seva trajectória histórica. De 

tota manera, el canvi de ritme que la industrialització 
ha provocat en les transformacions a les quals es veu 
sotmés tot grup social ens permeten de considerar el 
nostre passat mes recent com una época, si no 
remota, sí ben llunyana, sobretot peí que fa al canvi 
de tot alió que ens envolta en el nostre viure quo-
tidiá. 

Aquesta realitat, que és aplicable arreu del país, 
és especialment certa peí que fa al poblé de Salt. I 
l'objectiu de l'exposició LA VIDA QUOTIDIANA A 
SALT, CINQUANTA ANYS ENRERA haestatapropar 
el visitant a un viure anónim i quotidiá que ara fa mig 
segle configurava i donava eos al nostre teixit social; 
aeonseguir, a través d'un seguit d'objectes i d'lmat-
ges, fer un salt endarrera de mig segle per tal de 
poder copsar que aquests cinquanta anys no han 
passat en va. 

Cotxe Ford V de 
l'any 1933 i moto 
J.A.P. Dallar del 
1932 (CoUecció 
Claret. Sils). Al fons, 
imatge del tren 
d'Olot. 
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Báscula, 
rebobinadora de 

corrons i maquines 
de ninots, resten 
immóbiis sota la 

mirada deis obrers 
que les feien 

funcionar. 

La reprodúcelo d'una 
llar treballadora 

d'ara fa cinquanta 
anys ens transporta 

al Sait república. 

L'entrada a l'exposició reafirma el que acabem 
d'escriure: el model de cotxe, un Ford V de l'any 
1933, ens apropa a la dotzena escassa d'automóbiis 
que es passejaven pels nostres carrers. La bicicleta, 
la moto (una J.A.P. Dollar del 1932), la tartana i una 
fotografía de l'autobús de la línia Salt-Girona ens 
transporten també ais mitjans de locomoció utilitzats 
amb mes assidurtat. I, encara, el rétol del baixador 
del Veínat de SaIt ens porta a la memoria el carrilet 
de Girona a Olot, el qual veiem reprodurt en una foto
grafía de mes de tres metros que no fa mes que aug
mentar la nostra nostalgia i replantejar-nos les raons 
de la seva desaparició, l'any 1969. 

A la mateixa entrada, tot un seguit d'eines d'oficis 
diversos (fuster, baster, hortolá, etc.) ajuden a crear 
el clima desítjable per tal de sentir-nos traslladats al 
Satt república. 

I aquesta sensació augmenta en visitar la sala 
dedicada a la vida municipal. Des de Turna que aco-

llia els vots en les eleccions, fins a la documentació 
generada peí municipl l'any 1936, passant per Tapa
ren de tallar els soldats, la taula, la máquina d'es
criure —una Underwood—, els objectes d'escriptori, 
el cartell al.legóric de la República i tot un seguit de 
portades de diaris d'ara fa cinquanta anys que re-
flecteixen Timpacte de Taixecament militar el juliol, 
son els elements que, juntament amb fotografíes de 
sáltenos al front de guerra, ens donen una visió 
d'aquells anys en qué SaIt es decidía majoritária-
ment a donar suport a una opció republicana. 

La imatge del capellá central itza Támbít dedicat a 
la vida religiosa. Calzos, hisops, copons, reclinatorís, 
harmónium, imatges, etc., rivalitzen per a mostrar
nos com es desenvolupaven les practiques religio-
ses. Pero la lectura d'aquest ámbit ens vol fer recor
dar tambó Tesperit anticlerical que anímá la població 
després del divult de juliol I que a SaIt, a part de la 
pérdua de Tactivitat religiosa, motiva la conflscació 
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El "viso" i la cotilla 
pengen damunt la 
mampara d'aquesta 
habitado, réplica de 
les existents l'any 
1936. 

de l'església, la casa rectoral, el col.legi deis ger-
mans de la Salle, el convent de les Dominiques i el de 
les Clarisses. 

Aqüestes transformacions no afectaren única-
ment la vida religiosa. L'activitat educativa d'atguna 
d'aquestes congregacions queda estroncada i ger-
mans de la Salle i Donniniques veuen transformar els 
seus edificis en escoles nacionals que, juntament 
amb l'escola pública que ja existia i l'escota raciona
lista, son les encarregades de l'educació de la pobla
d o infantil d'aleshores. Fotografíes d'alumnes de les 
diverses escoles, Ilibres de text, quaderns d'exerci-
cis, el tipie senyal deis "hermanos", "plomiers", lla-
pis, etc., evoquen unes técniques educatives ben 
diferents de les actuáis. 

Pero, com cinquanta anys després, el viure quoti-
diá deis saltencs de 1936 gira entorn de dos eixos 
fonamentals; el món del treball i la intimitat de la llar. 
Les dues fabriques téxtiis, laGassol i la Coma i Cros, 
apleguen prop d'un miler d'obrers, entre els quals 
juga un paper fonamental la poblado femenina. 
Bobineres, continúes, filadores, metxeres i teixido-
res hauran pogut explicar ais seus néts quines eren 
les seves condictons laboráis tot visitant la sala que 
aplega el sector textil. Ben segur que l'observació del 
carro d'apagar foc, les maquines de ninots, el rebo-
bínador de corrons, la bobinadora de quatre pues, 
haurá fet renéixer, tot i el seu silenci actual, aquell 
brogit difícil de suportar al llarg de la jornada laboral. 
Els obusos fabricats a la col.lectivitzada fábrica Co
ma i Cros (anomenada llavors Cooperativa Kropot-
kin) per aqüestes mateixes dones, hauran servit per 
a reflexionar sobre l'esterilitat de les guerres. I a la 
mateixa sala, la documentado referida al cooperati-
visme i l 'assodacionisme posará en evidencia l'exis-
téncia d'una práctica obrera que avui, malaurada-
ment, quasi ha desaparegut. 

Davant per davant, lasa/a de la llar recult la majo-
ria d'aquelles peces que configuraven una casa tre-
balladora. La cuina económica, olles i cassoles, la 
vitrina i la taula del menjador amb les seves estova-
lles de fil, el braser, la máquina de cosir, la radio, el 
despertador, el balancí, la butaca, el llit, latauletade 
nit I molts d'altres objectes que, tot i la seva modés-
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tia, adquireixen, sota la imatge fotográfica d'un ma-
trimoni saltenc de l'any 1935 (en "Pepito" i la Geno
veva), la bellesa i l'harmonia própies de les coses 
humils. 

Abans de pujar a la planta superior de l'edifici seu 
de l'exposició, xarxes i anguileres volen recordar
nos que les aigües del Ter servien per a coses actual-
ment impensables, mentre que, al peu de l'escala, 
els grillons utilitzats per ais maíalts mentáis del saria-
tori MartíiJuliá son elstestimonisd'unes practiques 
terapéutiques avui sortosament abandonades. 

La planta superior acull aquelles activitats que 
serveixen d'esbarjo i divertimen* ais saltencs de fa 
mig segle: joguines infantiis (el tren de corda, la 
pilota de drap amb els colors de la bandera republi
cana, els cromos, les cartes o el joc de pinyols de 
próssec), cartells del cinema d'aquells anys, fotogra
fíes de jocs populars i de partits de fútbol. Al seu cos-
tat, una maqueta d'un envelat com el que els enve-
ladors saltencs aixecaven a les festes majors de la 
República acompanya tot un seguit de fotografíes de 
festes populars i un conjunt de cartells relatius a la 
festa de Sait de l'any 1936 que, per raons obvies, no 
es va celebrar. 

Una maqueta de 10 m2 que reprodueixel SaIt de 
fa cinquanta anys posa fi al recorregut per l'exposi-
ció i és una de les imatges mes contundents de les 
transformacions sofertes a la nostra vita. Les 5.700 
persones que hi habitaven es repartien en dos nuclis 
ben diferenciats, SaIt i el Ve'inat (sorglt a redós de la 
Coma i Cros), envoltats per camps, conreus I arbre-
des, que avui encara resten astorats davant de l'a-
profitament tan irracional que se'ls ha assignat. 

A mes d'aquests objectes estátics, una pel.lícula 
de vídeo recull el testimoniatge d'un grup d'homes i 
dones saltencs que expliquen llurs experiéncies, 
il.lusions i, per qué no, frustracions d'ara fa cin
quanta anys, que porten i pregonen en el seu llen-
guatge el genuí sentiment del poblé. 

JOAN BOADAS I RASET 

Joan Boadas i Ra$et és historiador í arxiver. 
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