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SANT CUGAT DEL VALLÉS (VALLÉS OCCIDENTAL)

L’Ajuntament endega un projecte per recuperar la me mòria de les dones de Sant
Cugat entre el 1915 i el 1936
Admin1 - 26/05/2008

La regidora de Cooperació, Immigració i Igualtat, Susanna Pellicer, ha presentat aquest matí, a la Sala Alzina
de  l’Ajuntament, el projecte Parlen les  dones. Sant  Cugat, 1915-1936. A la  presentació, també hi han
participat els periodistes Daniel Romaní i Tate Cabré.  Parlen les dones  és un treball de recerca impulsat per
la regidoria de Cooperació, Immigració  i Igualtat. El seu objectiu és recuperar la història -i per tant, la vida
quotidiana- de les dones de Sant Cugat entre els anys 1915 i 1936.  Com ha indicat la regidora, "amb aquest
projecte, volem reflectir la vida de les dones d’un Sant Cugat que ha anat desapareixent. La recerca no
només és històrica i cultural, sinó que, essencialment, és una recerca de gènere. En el fons, allò que volem és
retratar com vivien les dones abans de la guerra pel fet, precisament, de ser dones". Així mateix, Pellicer ha
recalcat que "la documentació aplegarà dones de totes les classes socials, de tots els districtes i de totes les
ideologies. L’objectiu del treball és la transversalitat. Entenem que aquestes dones són, en certa manera, la
base  del Sant  Cugat  d’ara".   Actualment, Parlen les  dones  és  es  troba  en la  fase de  documentació  i
confecció. Per ara, els periodistes Romaní i Cornet han realitzat unes 18 entrevistes a dones de Sant Cugat
nascudes entre el 1915 i el 1930. Un cop recopilada tota la informació, l’Ajuntament té previst editar un
llibre, tot i que també és possible que s’elabori una exposició  amb el material aplegat. Per la seva banda,
Romaní ha indicat que "les entrevistes ens permeten observar el canvi que ha experimentat Sant Cugat, és a
dir, el pas d’una ciutat agrícola a una de serveis. De les entrevistes, en surten molts detalls interessants, com que els viatges de noces es feien a Montserrat.
Un cop més, es palesa que les dones s’educaven per ser mares i mestresses de casa". Finalment, Cabré ha dit que "Parlen les dones serà un retrat molt
interessant i molt  ben documentat. En aquest treball, veurem com se celebrava el Paga-li, Joan!, els  envelats als  Quatre Cantons i l’organització  de
l’economia familiar ‘en una sola butxaca’, tal com deien les nostres àvies".  
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