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Sant Cugat té història
Ubicar-se històricament és important, no només per un mer fet instructiu, sinó per captar els orígens
del que som a dia d'avui com a societat. Per prendre consciència i entendre que som fruit
d'esdeveniments històrics i que els indrets on vivim, on ens movem i on ens trobem estan plens
d'experiències del passat.
Carrers i places, els seus noms, tot té un significat fruit d'una època. Ens hem plantejat mai el perquè de que
les coses siguin com som? Coneixem la història dels carrers que trepitgem? Sabem què hi va passar a la ciutat
on vivim? Avui, tant moderna i complexa i, ahir, tant rural i arcaica?
Recentment, participant d'una xerrada a Cal Temerari, vaig descobrir que el tan concorregut i conegut carrer
de Santa Maria un temps s'anomenà Francesc Layret, advocat laboralista assassinat el 1920 pel pistolerisme
promogut per la patronal i els aparells de l'Estat. Una figura històrica i política que va saber conjugar
republicanisme, catalanisme i socialisme fins al punt d'esdevenir una amenaça real per als poderosos del
moment.
Certament, a ningú se li escapa que el nomenclàtor urbà va variant amb els anys i els canvis de nom de places i
carrers poden ser exercicis polítics recurrents. Però quan topes amb troballes prou significatives com que un
temps enllà qui va inspirar un dels principals carrers del poble va ser una figura com la de Layret, sents que la
teva ciutat batega història. Batega amb una força que li és, sovint, desconeguda.
De fet, l'imaginari col·lectiu ens pot dur de forma intuïtiva a pensar Sant Cugat com una ciutat gairebé nova,
essencialment vinculada a la modernitat del progrés econòmic i a una certa idea de bonança asèptica,
ahistòrica. Però la ciutat on vivim va ser poble durant molts més anys del que té l'actual expansió urbanística.
Sant Cugat, que també va ser anomenada un temps com a Pins del Vallès, fruit del mateix batec històric laic i
republicà, té un passat poderós. Un passat al que hauríem de tornar-hi més vegades en un exercici de memòria
històrica constant.
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