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Escola de Mar de l’Hospitalet, juliol de 1933

http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx

L’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AMHL) va encetar fa més de dos anys, el
cicle “DOCUMENT DEL MES” per exposar, de manera virtual a la web de
l’arxiu (http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx ) i durant un mes,
un dels diferents documents dipositats a l’Arxiu.
Aquest mes presentem una fotografia en blanc i negre que informa de les
primeres colònies d’estiu de l’Hospitalet, organitzades per l’Ajuntament a
Castelldefels. Es van dur a terme durant la II República i eren adreçades a
alumnes de les escoles públiques de la ciutat. Aquest document fotogràfic
que es pot datar el 17 de juliol de l’any 1933, retrata la inauguració d’aquella
activitat extraescolar. Entre les autoritats municipals que figuren a la
fotografia es pot identificar, entre altres, als qui havien estat o serien
alcaldes de L’Hospitalet, tals com Ramon Frontera i Bosch, així com,
presumiblement Josep Jordà i Polls, Alfredo Martín Vázquez, Just Oliveras
i Pedrosa o Josep Rius i Casanovas, també el sr. Conde i l’arquitecte
municipal Ramon Puig Gairalt. Les mestres de la ciutat i altres
col·laboradors i col·laboradores de l’educació pública hospitalenca devien
conformar la resta de persones retratades.
A la imatge, les autoritats apareixen a l’escala de l’edifici de fusta,
construït, possiblement per a vestuaris, a càrrec de l’ajuntament i projectat
per l’arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt. En d’altres imatges del mateix
reportatge, s’observa que alguns metres per sobre de la teulada de l’edifici,
uns grans rètols amb lletra de mides ben considerables informaven que
l’edifici estava dedicat a ESCOLA DE MAR, per iniciativa de
l’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.
La fotografia és obra d’Alexandre Merletti, fotògraf d’origen italià i des de
1889 assentat a Barcelona on va morir l’any 1943. Merletti, considerat un
dels pioners del periodisme gràfic a Catalunya, va trencar amb la fotografia
d’estudi per endinsar-se en la captació de l’entorn natural dels
protagonistes de les imatges, tot convertint-se en un dels reporters gràfics
més reconegut del segle XX català.
L’organització pionera d’aquella activitat a l’Hospitalet, la durada de la qual
es troba documentada fins l’any 1935, és un exemple de les iniciatives que
des de la renovació pedagògica que caracteritzà la II República, es
dugueren a terme a les ciutats i pobles de Catalunya.
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