EL RACÓ DE L’ARXIU

Treball i lleure,
ara fa cent anys
Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | HISTORIADOR I ARXIVER

El segle xx ha estat denominat per alguns historiadors
com el segle dels extrems,
meravellós i abominable
alhora. Capaç, d’una banda,
de generar uns avenços
culturals, científics i tecnològics que no es podien
ni albirar en el seu inici i,
d’altra banda, de registrar
la vergonyosa xifra de més
de dos-cents milions de
víctimes en les guerres
provocades per la bogeria
i l’ambició humanes. Cent
anys, un període ampli que
es veu travessat per una
profunda modificació de les
mentalitats i de les estructures socials i econòmiques.
Un passat recent en el qual
sembla que tot s’accelera.
L’essència i les característiques més significatives
d’aquest segle xx es trobaran, en bona part, gairebé
sintetitzades en el primer
quart del període. Uns
anys en els quals s’apuntarà
premonitòriament el futur
immediat de tot el que s’esdevindrà. Invents revolucionaris com l’electricitat, el
telèfon, la ràdio, el cinema,
els vehicles de motor, l’aviació…, s’aniran introduint
i arribaran millorats, com
és lògic, fins a l’actualitat.
Tarragona, especialment
a partir del 1918, ara fa
cent anys, va viure de ple la
introducció i la progressiva
implantació dels avenços
tècnics en la societat, que,
en conseqüencia, van transformar el món del treball.

Obres de construcció de la Fàbrica de Tabacs. Al fons es veu la bòbila de l’empresa de sofre Pallarès,cap a
l’any 1925. Fotografia: Pere Pallejà, cedida per Ramon Casas. Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu

D’altra banda, la reducció de
la jornada laboral comportarà canvis en la percepció
col·lectiva de l’ús del temps
de lleure, que possibilitaran l’increment progressiu
tant de la pràctica com de
la contemplació de l’esport,
o bé l’aparició de nous
espectacles de masses, com
és el cinema. Tot i que els
salaris baixos i l’explotació
del treball femení i infantil encara es mantindran
durant uns quants anys,
l’aprovació l’any 1919 del
decret que estableix la
jornada laboral màxima de
8 hores diàries i de 48 hores
a la setmana afavorirà una
nova percepció col·lectiva
del temps de lleure. Així
doncs, l’esport, el cinema, el

ball o anar a la platja seran
noves i modernes activitats
d’oci que s’afegiran a les festes tradicionals i al passeig
dominical per la Rambla.

UNA EXPOSICIÓ
MOSTRA ELS CANVIS
REGISTRATS A LA
CIUTAT A PRINCIPIS
DEL SEGLE XX
L’exposició “Treball i lleure a
Tarragona, ara fa cent anys”
mostra els canvis que es
van registrar a la ciutat en
aquelles primeres dècades
del segle xx, amb més de
seixanta imatges captades
a la ciutat per fotògrafs
tarragonins entre 1905 i
1927. Inaugurada el dia 24
d’octubre passat, l’exposició

es podrà visitar fins al 30 de
juny de l’any 2019 a L’Arxiu,
M2, Espai Tabacalera, a
l’avinguda Vidal i Barraquer.
Es tracta d’una mostra que
s’integra en el marc del
Festival Internacional de
Fotografia SCAN Tarragona
2018, en la tercera edició
d’El llegat dels fotògrafs de
Tarragona, un cicle d’exposicions que té com a
objectiu donar a conèixer
l’obra rebuda dels fotògrafs tarragonins, que ja
forma part del patrimoni
cultural de la ciutat. I
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