
JOAN SALAT. L'última entrevista 

Entrevista realitzada per Ramom M. XuclaComas a loan Salat, l'agost de 
2007 i publicada a Segarra Actualitat nún. 131, d'octubre de 2007. 

Neix a Cervera el sis de maig de 
1920. És el gran deis dos germans, fills 
de l'Enu1ia i 1' Antoni. Va estudiar a la 
Universitat amb els Pares del Cor de 
Maria. Estudia Peritatge Mercantil a 
l'Escola d' Alts Estudis Mercantils de la 
Universitat de Barcelona. Als 17 anys 
va ser cridat a files per incorporar-se 
a l'exercit republica i fou destinat als 
fronts del Segre. L' any 1939 va passar la 
frontera i a Fran9a va ser internat al camp 
de concentració d' Arlés. Posteriorment, 
en ser traslladat a Espanya, és recios 
al camp de concentració de Santoña. 
Incorporat a 1' exercit nacional, és destinat 
a fortificar la frontera navarro-francesa. 
No va llicenciar-se fins als 25 anys, quan 
retorna a Cervera i es casa amb Antonieta 
Noguera Mercé. Va continuar el negoci 
familiar, la fabricació industrial i venda 
d' espardenyes, fins que el 1950 es 
trasllada a la pla9a Sant Miquel per obrir 
una doble botiga (en un espai sabates i en 
l'altre espardenyes), negoci que portava 
amb la seva esposa i el seu germa. 

La seva actuació política s'inicia en 
la Comissió Abat Oliva (1946 - 1947), 
pero és a partir de l'any 1958, en que 
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va ser designat regidor pel ter9 familiar, 
que es dedica a la política local, exercint 
d'alcalde durant 26 anys consecutius. Va 
ser diputat provincial des de 1970 fins 
a 1983, essent vicepresident durant el 
període 1979- 1983. És elegit president 
del Consell Comarcal de la Se garra des de 
la seva creació, el 1988, fins l'any 1995. 
Va ser vicepresident de 1' Associació 
Catalana de Municipis durant el període 
1980-1995. 

Ha ocupat diferents carrecs en 
l'ambient social de la ciutat, essent 
primer secretari i després president del 
Patronat de la Passió. Com a paer en cap 
ha ocupat la presidencia deis patronats 
de les residencies Mare J aner i M are 
Güell, impulsant les reformes dutes a 
terme en els dos geriatrics; així com la 
vicepresidencia del Patronat universitari 
de Cervera i de la UNED. També ha 
exercit diversos carrecs en comissions 
de treball de diferents conselleries de la 
Generalitat. 

En 1' actualitat era membre del 
Patronat Duran i Sanpere i ocupava 
la presidencia del Consell de Govern 



del Casal de la Gent Gran i de 1' Aula 
d'Extensió Universitaria "Canceller 
Dou". 

La seva esposa morí 1' agost de 200 l. 
Era el pare de la M. Teresa, el Josep, 
1' Antoni i el Joan i avi de la Núria, 1' Aida 
i la Iris. 

Com passes el temps? 

Jo no sabría dir-te si el temps va per 
davant o per darrera. Abans em faltava 
temps. Projectava a anys vista: 25, 
10, 5 ... Ara vise quasi el día a día. No 
obstant procuro desenvolupar activitats 
-escriure les memories- encara que 
amb més dificultats, i fer quelcom que 
abans no feia: escoltar música i passejar. 
M' agrada comprovar 1' evo lució de la 
Ciutat, de la que, en certa manera, n' he 
estat, més o menys, protagonista. 

Que estas llegint? 

Faig un repas al que podem 
denominar la memoria historica recent, 
en la que, en alguns moments n'he estat 
part interessada. Tinc a les meves mans 
els llibres editats per "Edicions 62", 
sobre "La guerra Civil a Catalunya", 
"El franquisme a Catalunya" i "La 
Generalitat de Catalunya". També estic 
llegint amb el maxim interes "El silenci 
de les campanes", editat per "Proa". 
A mesura que passen els anys cree 
que és d'interes coneixer amb la major 
neutralitat -i molt més per als que ho 
visquérem- uns temps que trastocaren 
la vida del país i la nostra propia vida 
familiar. Cal recordar-ho "perque no 
tomi a passar mai més". Aquest és el 
lema deis que vam viure la guerra, els 
fronts, els camps de concentració i una 
difícil postguerra. 
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Que és el millor i el pitjor de la teva 
vida? 

És molt difícil de contestar d'una 
forma breu. Per a mi hi ha diferents 
aspectes. Comen~ant pel pitjor, és sens 
dubte el temps de guerra, un temps 
tant per a mi mateix com per a molts 
companys, completament perdut. Entre 
la guerra i el servei militar, passaren 
els set anys millors de la meva joventut. 
Autenticament: un temps perdut! 

Quant al millor, podria considerar 
dos aspectes: la vida familiar i la 
pública. En primer lloc el formar una 
família i tirar-la endavant. Pero també 
crear un negoci i fer-Io prosperar. Pe! 
que fa a la meva vida política hi ha 
molts moments de satisfacció, encara 
que també de desanim o fracas. Entre 
els millors: Aixecar el Monument a la 
Generalitat, industríalitzar en moments 
difícils, restaurar la Universítat -íncloent 
la Biblioteca i 1' Arxiu Comarcal-, dotar 
la Ciutat de centres d'ensenyan~a, la 
construcció d'habitacles socials, portar 
1' aigua des del Canal d' U rgell, rehabilitar 
la Paeria. 1 potser -encara que aixo pugui 
sonar a autobombo- haver ocupat vint-i
sis anys el carrec de Paer en Cap, amb un 
ampli beneplacit popular. 

De que et penedeixes? 

De no haver estat suficientment 
decisiu en alguna ocasió. 

De ser ara, deixaries de fer quelcom 
que has fet? 

Cree que no. Encara que, quan gires 
la vista enrere, sempre et queda el dubte 
de si hauria resultat millor enfocar d'una 
altra manera certes circumstancies. Pero, 



en general, estic satisfet d'una vida 
plena d'activitats. Potser algun cop he 
somniat, pero quan aquells somnis s'han 
fet realitat, he sentit una gran satisfacció 
interna, com per exemple que fos una 
realitat el Gran Teatre de La Passió. Amb 
tot, he de reconeixer que la meva vida 
pública no hauria estat possible sense 
l'ajuda i la gran comprensió de la meva 
esposa, l' Antonieta, que en tot moment 
es va sacrificar perque jo pogués reeixir. 

T'hagués agradat fer quelcom 
diferent d'allo que has fet i d'allo a que 
t'has dedicat? 

Evidentment, en principi no, si bé 
reconec que la guerra i la postguerra, van 
canviar el rumb de la meva vida. Pero un 
cop planificada de nou, he sigut fidel a 
aquells nous plantejaments. 

A qui t'agradaria haver conegut? 
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Més que coneixer, tractar. Als homes 
de la Renaixen9a catalana: Prat de la 
Riba, Verdaguer, Tones i Bages, Gaudí, 
Macia... Com a cerverí també a dos 
homes de la nostra Universitat: Jaume 
Balmes i el Canceller Dou. 

Parlem una mica de Cervera. Com 
veus Cervera? Que et sembla avui 
Cervera? 

És molt difícil per a mi, en raó als 
carrecs de responsabilitat que he ocupat, 
contestar aquesta pregunta. No obstant et 
diré que estem en un moment crucial per 
no perdre el tren. Hi ha moltes coses que 
empenyen i que poden ser decisives en un 
futur més o menys immediat. Coma Ciutat 
esta en un moment optim de creixement, 
si bé potser no hi ha el con trapes d' aquest 
desenvolupament urbanístic. Per a mi la 
Ciutat ideal seria la que no sobrepassés 



els dotze mil habitants. Cal atreure 
indústria -no gens facil- serveis, comer~ 
i altres activitats, perque Cervera sigui la 
capital que li correspon. No ens podem 
ancorar en un passat historie -encara 
que no hem d'oblidar-lo-, la historia cal 
continuar fent-la dia a día. Culturalment, 
incloent-hi ensenyan~a i esports, manté 
un bon ritme. Si bé en al tres aspectes ens 
falten serveis adequats als nostres temps. 
Caldria que el capital local s'impliqués 
més en la Ciutat i que no haguéssim 
de dependre -laboralment- de tantes 
empreses foranes. També cree que falta 
sociabilitat i sobra individualisme. 

Que hi trobes a faltar a Cervera? 

Quelcom que, segurament, ja no sera. 
Un carrer Major pie de vida, actuant 
com a eix vertebrador de la Ciutat. No 
puc oblidar les meves arrels: hi he nascut 
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i viscut trenta anys (a cal Xucla). Cree 
que hem perdut, ja fa molt de temps, 
l'esperit que animava els seus veins. No 
poden retomar aquelles cases -fanu1ies
patriarcals, ni tampoc el bullici festiu 
deis capvespres i deis dies festius. Hem 
de reconeixer que 1' actual estatus social 
de la Ciutat ho fa molt difícil, no tant 
sois al centre sinó també en tot el seu 
conjunt. 

Per acabar, un darrer desig. 

Que Cervera s'integri socialment. 
Sé que per una part ens ho dificulta 
el món globalitzat en que vivim, els 
nous costums i una certa desintegració 
familiar. 1 per altra, sera difícil integrar 
en el teixit social cerverí 1' alt percentatge 
d 'immigració que tenim. Caldra fer, uns 
i altres, un gran esfor~. Sera qüestió de 

més d'una generació. 


