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Avui,diumenge, jornada electoral per determinar una nova lr.gislatu
ra al Govern autonômic de Catalunya, no tindràles urnes com a ûni
ca cita participativa. En diferents punts de les nostres geografies local
i comarcal’, Sant Jordi rep encara un tractament festivol i
engrescat amb et comù denominador de l’animaciô
r
al carrer, j a més a mês Artés promet
‘convertirse en focus d’atenciô comercia!
de la comarca amb motiu de
la XXIV Fira del- Vehicte
Usat, certamen, doncs, a un
pas de celebrar les seves noces
d’argent. t mentrestant, per
arrodonir e! llarg pont que
,hom establirà amb et festiu
primer de maig, di
marts vinent, Ber
ga comença també
a projectar-se r‘co
marcalment amb la
seva “Fira de t’u
de maig”, L...
trial j comerciaL’
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Ï’OETES

A part del cartell de la Fira de
Berga, a l’equerra, aquesta portada
ha estat confegida amb les imatges
centrais dels cartelis anunciadors de
la Fira d’Artés: s dait de tot, la del
candI que meresquéel segon premi
j immediatamentdamunt d’aquestes
_linies la delcarteil que rebé el
primer premi j s’establi, pertant
com a anunciador oficial dcl
certamen.
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Se celebra
anuest
capdesetmafla,
I enguany
arriba
a

“LaFira
delVehîclé
UsaId’Artés”
important
de.lavoluntat
industri
/

•

La Fira dekVehicleUsatarriba uianymésa Artés
ambl’intent deserl’aparadordclcomerçilaindiis
triabagenca.Enl’ediciôd’enguany,totLmantenir
lespautesquelaconformenanyreraanyenlaseva
especialidiosincràsiadeserundelscentresd’expô
sicié més- importants de la setena regiô, presenta
unes particularitats prôpies que la diferencien nota
blement de les precedents j tot fapensàr que també
de les futurôs.
El fet més sorprenent que es
dona en la present ediciô és la
coincidència, amb les elecciors.
al Parlament de Catalunya, fet
que en principi pot influir en
l’assistència al recinte firal j no
es creu que se superi la xifra de
quasi seixanta mil persones que
van acudir l’any passat. Es no
table e! fet que al moment de re
dactar aquesta informaciô s’ha
vien desbordat les previsions
inicials pel que fa a la presència
d’expositors, sent necessari
ampliar la zona destinada a 1’e
fecte per tal de donar cabuda
a tothom.
Quant a l’habitud d’aquesta.
ediciô prèvia ala celebracié de
les noces d’argent en la propera
anualitat, insistir en l’exposiciô
al passeig Diagonal j carrers

adjacents, on es combina la
mostra de la més moderna ma
quinària industrial i de l’auto
môbil, cotxes usats i la ramade
ria i complements.
Prenen també una importàn
cia considerable els actes cultu
rais j esportiuSque s’organitzefl
paral.lelament per bona colla
de les entitats locals: L’esport
té per portada les sis hores de
bàsquet, que començaran dis
sabté a les tres de la tarda amb
la participaciô dels cinc equips
de bàsquet que la vila té en les
diferents categories; seguida
ment ales cinc de la tarda hi hau
rà la clàssica prova automobilis campionat social de petanca. A
tica: pujada en costa Artés-Cal les 4, la grannovetat esportiva de
ders. A l’i.mateixa hora que el la Fira-84, e! campionat de bici
bàsquet començarà al parc mu cross puntuable pel tomeig de
nicipal- la primera jomada de! la Genera!itat amb la presència

de niés de cent participants i e!s
campions nacionals en les dife
rents especialitats (al poligon
inclutrial). L’esport de! dissab
te es clourà amb el partit de fut-

bol alevi Artés-Vilomara ales 5
de la tarda. A 2/4 de 12 del diu
menge tornarà e! futbol amb el
partit juvenil Artés-Sant Joan
de V., a 2/4 de 4, segonajorna

L’Ajuntamefltd’Artésus convidaa visitarla...

r
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la xxiXediciô
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da del campionat social de trofeus ais expositos que han
petanca i a les quatre de la tar- destacat per difernts raons
da torneig de tennis taula com a d’importància.
punt i final espoi-tiu.
Complementen
l’exposiciô j
Anant-nos a la resta d’actés,
les activitats al niuseu municipi
des de les 9 del matidel dissab- pal, que romandrà obert de 6 a
te fins al migdia, els carrers ar- 8 les dues jomades amb un mo—
tesencs estaran ocupats pels ar- nogràfic referit a la rehabilita
tistes participants del concurs do del poble veli; la presència
‘de pintura ràpida. que plas- de! cire “Sèrnola” ambdues f
maran diferents escenes de la : jornades, que instal.larà la car
vila i de là Firâ tot competint pa al pati annexa I’escolapiib!ica
pels importants premis en me- t realitzarà tres sessions, la pu
tài.iic. A les 10 del mati les au- mera e! dissabte a 2/4 de 9, una
toritats locals iconvidats inau- altra el diumenge a les 12 de!
guraranôficia!mentl’exposicié.
mati.i l’ultima a.2/4de 6 de la
Fins a les deu de! vespre no hi. tarda; la possibilitat de visitar et
ha previst cap més acte d’ixn- paveliô gairebé acabat i.la pre
portância, hora-en què a la plaça sència de la Fira ales ones per
Nova!a”vellaDixieland Jazz
mitja de! programa especial de
Band’, oferirà un concert jaz24 hores de duraçiô: “linia di
zisticcentrat en l’estil primari
recte amb la Fira”, que Rà
original: de Nova Orleans.
dio Municipal d’Artés portarà a
tot
terme
copsant i seguint amb
El diumenge cornençarà arnb dues unitâts môbils tot el que la
grçsca al carrer a carrec, des de Firà del Vehiclé Usat tingui
les deu, dels bastoners j l’agru- d’actualitat j amb una roda
pacio musical. A les 5 de la tar- d’intervius a totes les entitâts
da la musica continuarà d’actu
culturals j esportives de la vila
alitat perô ara en la seva con- quefaran balanç de les seves
cepcio sardanlstica i a la plaça activitats. Coincidint amb,
de 1Esglesia amb la cobla Ge- aquestes jornadei festives,
nisenca. Tot plegat, arribarà a l’emissora Ilocal celebra et sela fi a les- 6 de la tarda,.quan
gon aniversari de la inaugura
preceptivament tindrà Iloc’ a ciô oficial de les emisiions pe
l’estandd’Infonnaciô la Cloen-, riôdiques.
da de !h Fira j el Iliuramerit de
XAVIER.GUÀL
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Repàsaunasituacîôq

La indÙst
maigra
Lasituaciô industrial de la vila d’Artés, de la qual
la Fira n’inteiita ser una portada a les comarques de
la renié
sètena és en et moment nresent una situaciô
b
sostinguda j d’espera si es compara amb la tonica ge
neral de Catâlunya.

-

.
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La taxa d’atur és del 7,3%,
força inferior ai percentatge

LÇùaI

d’ atur general i7ficas en el c
xe de la crisi des de! 1.973, es
pot afirmar que les perspectives
laborals a la vila d’Artés, sôn
més clares que la foscor genera
iitzada•. Ca! parlartambé de dos
subsectors que apieguen un
nombre important de llocs de
trebail, per un cantô la pagesia i
per !‘altre un elevat percentatge
d’artesencs que trebai!en d’una
forma ii.iega!.

suVkIa?
Histôria

Fent histôria deis sectors in
dustrials d’Artés, cal començar
parlant d’una poblaciô que des
de mitjans del segle passat esta
va dividida entre la pagesia j
un indéstria tèxti! que s’establi
a la vila a l’any 1.840, situaciô
que es perllongà fins aprincipis
de! setanta amb l’addiciô d’aigu
nes indûstries d’inferior volum j
gairebé totes elles amb una pro
ducciô tèxtil com a ûniques ex
cepcions en un màrge de més de
cent anys.
Fou a!’any 1.973 quanelcan
vi de! sector va ser radical. Po
tenciat per un coi.lectiu arte
senc format per gent mmersa
en et môn de 1’activitat industri
a!, van ilançar la proposta de la
formaciô d’un poligon industri
al per ta! d’incrementar el sec
tor i donar una nova empenta a
la vi!a. De seguida, la proposta
va prendre cos en primer Iloc,
1* parrôquia va cedir uns ter
renys de la seva propietat que
serien donats a qui manifestés
el seu interès en construir un
centre de producciô. L’oferta
fou recoilida ràpidament per un
nombrôs grup d’industrials, que
la van aprofitar en una època en
què encara no es pariava de cri
si i,al cap de pocs mesos, es p0saven en funcionament més
d’una dotzena de nous centres
laborals.

Pues
ahora
IosConcesîànarîos.
y Agentes
PeiigeqtTalbot
bhacen
reahdad
Impacte

Els efectes produïts com a
conseqûència de l’augment de
la capacitat de treba!! per a la vila foren fins i tot superiors al
que s’esperava, aixi, van arribar a la vila noves families tot
buscant les places 4ue s’havien
format, j es passa de tres milers
d’habitants als 4.107 que hi ha
en l’actualitat. La creaciô del
poligon industrial va provocar
l’èxode de treballadors de les
empreses establertes al casc ur
bà cap a les de nova creaciô,
.provocant un trasbals im
portant que fins ben arrelada la
crisi no es va aturar. Cal èsmentar també que la vila d’Ar
tés, tant pel que fa a empreses
de nova creaciô com les més
antigues, tenen en nômina un
elevat nombre de gent de les
poblacions veines com Manre
-

VisiteunConcesionario
o AgentePeugeot-Talbot,
con sucarnetde conducir,
cuéntenos
ElSueriode suVida
y la prôxima
semana,
conun pocodesuerte,
puedeverlohechorealidad.
Peugeot-Talbot
le ofrecela oportunidad
desuvida,
Vengaa contarnos
susuerioy llévese
puesta
una preciosa
camiseta.

Red de Conceslonarlos
y Ag.nt.s

PEUGEOTTALBOT

/
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VaserfalagùeraiararestaaI’expeclativa

d’Artés,
unsector
queaguanta,
la crisi
econàmica
C.

r.
n

—

sa Sallent o Avinyô

L’actualitat
I

•

Donant una ullada a la situa
ciô present de la indiistria i les
perspectives laborals a la vila,
s’observa una situaciô inesta
ble perà que maigrat tot està
suportant honorablement la
creixent bajxa que experimenta
a niveli general.-En cl decurs
dels ûltims anys, només unaem
presa destacable ha tancat les
portes, fou la suspensiôde Pm
sos-Ravés que va deixar a l’atur
27 treballadors, la resta han
continuat la seva actjvjtat d’una
forma regressiva, és a diçqiie
excepte aiguns centres, la resta
han disminuït els col.lectius de
treballadors per vies lôgiques
(jubilaciô, malaltia, etc.) L’e
xemple més clar de! fet esrnei
tat seriala fàbrica de més anti
guitat a Ai-tes;Manufacturas B.
(coneguda popularment com
7àbrica de baix”) i que front
ais seus 327 treballadors en
l’actualitatcontrasten els 504
amb qué comptava l’any 1.977,
tot i que cal dir que aquesta
dràstica disminuciô ha estat
provocada per l’entrada de no-

r

-

va tecnologia en la que segons
els responsables de l’èmpresa
han qualificat com a semi
reconversiô.
Quan els sectors generais que

ocupen la poblaciô activa d’Ar
tés (49%), es desgrunen per or
dre d’importància: industria
(21,2%), agricultura (10,5%),
serveis (10%), j laxifra-d’atur

—

que ès de l’ordre del 7,3%.
La indistria a Artés, seguint
les generalitats de la comarci.
està ocupada en un 60% pel
tèxtil, essent la resta repartida

entre el sector de la fusta, el
metal! id’altres. Quant a i’agri
cuitura, apiegada sota ci Sindi
cat agricola d’Artés pel sistema
de societat d’agricultors j rama
-ders, és un sector prou im
portant: que ocupa el 48% de la
terra conreada j l’esmentat
10% de la poblaciô activa.
Aquestes serien les generali
tats de la situacié laborai que
s’estableix a la iia d’Artés;
com a conciusié, cal parlar de
la sitùaciô greu de i’atur amb
especial incidècia en el jovent i
tot iès
que
com s’ha ditnolaessituaciô
esfereïdora,
veu de
moment la porta de la sortida o
si més no de 1’estabilitat.Un al
tim factor del qual caldria dei
xar constància és e! de la prou
feracié en els ûltims cinc anys
d’empreses de pôc volum tant’
de treballàdors com de produc
ciô i que moites d’elles sobre
viuen en una situaciô purament
.familiar, ès en aquest sector
ocupacional on hi ha més jo
vent treballant d’una forma no
massa licita, establint-se l’eco
nomia submergida gairebé. en
un sector més, ja que es calcula
entre cl 16-17%.
XAVIER GUAL

PER ALA FIRA,VISTEU?NOSI PODREU
DEGUSTARELS NOSTRESPRODUCTES

CELLER
COOPERATIU

D’RTÉS

XAMPANY SELECTE DE CAVA

-

VINS 13ETAULA
VI PICAPOLL (blanc)
VI ROCAS-ALBAS(negre)
RANCIS.
MISTELES

.

.

.

GENEROSOS
MOLÏD’OLI
•

.

.

PINSOS

ADOBS, LLAVORS,.etc.

RocafQrt,36 -Tel. 83053.25 ARTÉS
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Crônica
d’uNa
revolta

“Foraburots!
L’oblit i la llunyania en cl temps envolten els esde—
veniments del 2 de gener de 1917 a Artés, jorn en
què els vilatans, tot desafiant cl poder instituït, van
fer colla front una imposiciô que mutilava encara
més el seu mode de viure j les minses Ilibertats. Tot
plegat, la jnstauraciô a la vila d’una caserna de burots amb la funciô especifica d’establir controls a les
vies d’entrada sobre els productes de la pagesia. Da
vant d’aquestà limitaciô, la paciència tradicional
1iri
cretqf
bolcada al treball va dir prou i va
Quan ens remuntem ais pri
mers anys de la centlria pre
sent, pei que fa a la histôria p0puiar artesenca, hi ha unes jor
nades que s’éscriuen ainb nom
propi, els dies 1 i 2 de gener de
1.917, en què eis vilatans van•
ser els protagonistes d’uns fets
que, maigrat el temps, conti
nuen vius a la ment d’unes po
.ques persones, com si les feri
des no s’haguessin curat
prou.
E! dia 1 de gener se celebrava
en aqueils anys una important
fira d’hivern a Artés. La vila es
trobava en aqueila època sot
mesa a la voluntat d’una bur
gesia industriai en pie apogeu,
els artesencs que no trebailaven
al camp havien d’acceptar les
dures condicions que imposava el trebali en una fàbrica; les
coses estaven força mala
ment, perô malgrat tot, la fami
lia que podriem anomenar com

Fàbrica de ManufacturesBerenguera aquella època

ALLERS
PEUGEOT

més comuna, amb e! cap de la
familia treballant a la pagesia i
la muiler a la indûstria, si no tenia massa descçndència podia
aiimentar els seus amb prou
feina.
Aquesta ficticia i amoliida es
tabilitat econômica va rebre na
fres ai llarg deis mesos ante
riors ais esdeveniments, perà
els vilatans abaixaven un xic
més 1’esquena i continuaven
caminant.
En eijorn de fira va instaurar
se a la vila una caserna de bu
rots, denominaciô que adquiria
un grup pseudo-mi!itar amb di
versitat de funcions perô amb
especial dedicacié a i’establi
ment de controls permanents a
les carreteres d’accés al pobie.
Aquest fet suposava que els
productes que els pagesos reco
iiien ales seves terres en arribar
a la zona en què es trobaven eis
burots havien de deixar un tipus

PLJTI.

TALBOT

RÈPARACIONSMECÀNIQUES
,TALLERDESERVEI IVENDA
BALMES,9
SERVEI DE.GRUA
TeIf. 830 52.84
ARTÉS
ASSEGURANCES..

Tor & Gras,S.A.
Fàbrica d’embouts
Ctra. de Baisareny,
sin TeIf. 838 71 32
-

Rocafort,32-Tel. 830 59 00 ARTÉS
-
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la bistûria
recent
d’Arts
expulsar-ios sota e! cri de “Fora burots!!
Com a suport d’aqueta crônica d’un jorn histôrjc :
per la vila d’Artés hem volgut deixar de banda la fre
dorila seriositat de les dades d’arxiu cronolàgic per
recôrrer al que s’acosturna a denominar la tradjciô
oral, l’explicaciô dels fetspels plopis protagonistes,
la d’uns infants que arnbels ulis ben oberts van viure.
els fets j.gent en edat senil avui, expliquen per delit
de qui escolta.
“.

.

•

•

•

‘

-

-

-

de aeiie. en proporciô al que
portaven, amb la quai cosa l’a
portaciô a l’alimentacié fami
liar disminuiria més eneara.
De. fet, la instauraciô dels burots no fou un fet d’efecte,ja
que al dia seguent de la instal.laciô, la incontenible situaciô
esclatava cdm una bomba de
reilotgeria. D’entrada, una va
ga general amb especiai mci
dènciaa l’ûnica fàbrica manu
facturera que hi havia establer
ta a la vila resta encara en el re
cord dèls aftesencs de més
edat; els piquets a la porta i els
enfrontaments veibais arnb eis
qui governaven la fàbrica -en
aquell temps.
Tot seguit, amb una formaciô
clàssica de la gent irada perô temôrenca de les repressàlies, tota
‘a vila en pes, amb ies dones ila
quitxalla al davant, es dirigiren
cap a la caserna dels burots; a
partir d’aquest moment els fets
-

•

•

-

-

—

esdevenen com una explosié en
cadena: la ira augmenta j la por
es va perdent, els burots en yen
re a venir la tempesta es tan
quen ai-seu estatge, la gent no
més té una divisa: “Fora burots!!”. Les pedres i eis mànecs
de les aixades pquen sorollosa
ment la porta, que resta sôlida
ment dosa. En aquest moment,
una anècdota es combina amb
la tensiô existent per les dues
parts, -un véf que es compadeix
de la sort dels burots obre una
petitS porta per on s’escapolei
xen furtivament, i el mateix in-•
dividis- és qui dona l’avis de la
fugida, :que esdevé cap a les
costes de Calders.
L’encalç continia fins a i’es
mentada vila, els -burots, ate
La fbrica deCai Sitges en construccié, mesos després de La vaga
moritzats no gosen ni ensenyar
les armes que porten ai cinturô,
havien d’acudira fer les
les quais els sôn preses per un ment en veure reaiitzats, els mot d’artesencs ès a la laça tiguers
seves
vendes
diàries en unes
nokia
on,
segons
manament
de
seus propôsits: fer fugir els buparell dels niés agosarats; ia
les autoritats’lôcals, tots elsbo
rots. Al mateix temps, un esca
força dels vilatans va en aug
a la pàg.20)
-

-

f
VISITEUEL NÔSTREESTAND;
A LA FIRA D’ARTÉS
AlGUES SUBTERRÀNIES

-

estudis
pérforaciôns
aforament decabal
legalitzacions oficials de pous
consultes biogàs
-

-

-

:

-

-

-

-

-

BbBES

submergibiés
multicel.Iulars
d’eix
vertical
peraigûescarregades
j residuaF
g-rûpsh-idropneumà-t-ics
•descalcificàdors d’ai-gua
filtres j accessoris per a piscines
reg per aspersiô
elevacio de pressio
-‘

-

-.

-

-.

-

‘k

c/-Montserrat, 2i 4c/La Cova, 1
-TeIf.
87223-33I872 12 10 MANRESA
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“Fora.burots!”.,
la
hîstôria
recent
iI’Artés
(ve de la pàg.19)

,un cop acabada la construcciô de la fâbrica;1]
•

ELECTRODOMÈSTICS
PLLRDIEIJALL;0]

bordes de fusta per tal de poder-.
les controlarj poder aplicar uns
impostoselevats. Et grup cala
foc a les barraques, simbôlica
ment èl jou de! poder ha
pres igualment.
A Câlders la situaciô schacon
sumat,. desarmats els burots i
hurniliats, fugen cap a Manre
sa. La revolta ha acabat, era el
moment d’esperar. La noticia
de la revolta a Artés te ressô a
Manresa, des d’on s’envia una
patrutia de la guardia civil, a
cavali, a calmar els ànims; en
arribar és tot tranquil, les bor
des sén cremades j s’n rebuts
amb el crit de: “visca la guâr
dia civil!”
Les repercussionsdcl que s’ha
quatificat com una jornada me
morabte per a alguns dels pro-

Rocafort, 23 j Lés Parres,13
T&êfon 830 51 58- ARTES.

tagonistes, tenen diferents sig
nes; per una banda és deposat
l’Ajuntament I se’n nomena un
de representaciô més popula i
d’altra banda la manufactura
tanca les portes i desapareix la
pràctica totalitat de llocs de tre
bail, comença un pelegrinatge
dels art&sènôsper tes Fabrkitei
de les poblacions veïnes tot
bûscant feina. Aixi, tot I cl
canvi de forma, !a situacié con
tinua’ essent dolents. Passa cl
temps, uns anys dificils en què,
ifent un gran esforç, una part
d’aquest treballadorsconstruei
xen una altra fàbrica a la vila on
les perspectives de feina s’i
Liuminen j neix la competència
local. A la fi retorna l’habitud, I
algun espavilat comentava irô
mcament: “Estém igual perù
dtferent”.
XAVIER GUAL

_______

Artés:P. Diagonal,13
Tel. 830 52 17

q esto riQ
Jï’)UJcxI

Moià:

c,4

Bagà:
(Auto-escola)

-

7

Rocafort,

47
-

•Telèfon830 51

ARTÉSJ/

Assistència a uns actes festius de l’època

/1.

o

ASESORIA

SI ENCARANO TÉ EL CARNETDE CONDUIRARA ÉSEL
MOMENT PEROBTENIR-LO

US ESPEREM
ARTÉS
Barq uera-Rocafort
Tel. 830 53 27

ASSESSORIA FISCAL; LABORAL,JURDICA FINQUES
URBANES I RUSTIQUES
ASSEGURANCESAUTOMOBILS,VIDA, INCENDI ROBA
TORI I MULTIRISCS
ORGANITZACIO D’EMRESES
FACTURACIO I COMPTABILITATS

AVINYÔ
Passeig, 7
Tel. 838 70 08

MOIÀ
Avgda. de la Vila, 8
Tel. 830 01 01
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GrupAssegurador
-

CATALANA/OCCIDENTE

En confiar-nos
I’assegurança
dels
seusbéns‘o dela sevapersôna,
vostèhaûràpresunadecisiô
força encertada
No n’hihaprouambestarassegurat,
cal estarbin assegurat.
ÀGRIcuLTô.R
I ‘RAMADER
AUGMENTIN LES SEVESPENSIONS
OFICIALS D’ÀUTÔNOMS

CONÈIXLANOSTRA:
ASSEGURÂNÇA,
DEJUBILACIO-?

-

DEMANI INFORMACIÔALS NOSTRÈS’
AGENTS A TOTS LES LOCALITPTSDEL
BERGUEDA IDEL OLSONES

SUCURSAL ABERGA,Passeigde IaPau 29
:Teièfons, 8.211 5 58 î 821 ‘17 58
-.

:LAÔATALANAJØCCIDENTE. LA PREVISIÔNNACIONAL

‘ INTERCONTINENTALCANTABRIA
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Dilluns,ales8delvespre,alaSalad’Actesdel’Ajuntamint

Conseiler
CoU
î Alentorn
fàrà
el. regédéla FiradeMaig,a Berga
El pregé de la Fira

Miquel Colt i Alentorn, Conseller Adjunt a la Presidència
de la Generalitat, farà la crida
denguany a la Fira de l’U de
Mais deBerga des de la sala de
sessions de l’Ajuntament di
iluns a les 8 del vespre. Amb
aquest acte es donarà per inici

ada la mostra més important
dcl Berguedà de maquinària
agricola, industrial j de vehi
des, que ocupa 13.150 m2
d’exposiciô i apiegarà materiais
per va!or de més de 1.500

muons.

L’Ajuntament dc Berga, amb

la col.laboracio de la Gencrali
tat de Catalunya, ha tingut cura
un any més de l’organitzaciô de
la Fira de l’U dc Maig qùe en
guany és sota la responsabiitat
j la coordinaciô dcl regidor dc
tires i festesDaniel Tristany. E!
programa d’actes s’inicia di-

A continùaciô, el Conseller
Adjunt a la Presidència Miquel
CoIl j Alentorn farà la crida de
-la Fira a la sala d’actes de l’A
juntament de Berga. Tot seguit
es lliuraran les bandes a les pubilles de la Fira, Ma Carme
Montanyà, Ma Carme Barniol i
Montserrat Tristany, les quais
presidiran tots els actes oficials
d’aquesta mostra comerciai
berguedana.
El dimarts, dia 1 de maig, ales
9 del mati tindrà lloc l’obertura
de la Fira i a la una del migdia
es farà la visita oficial per les
autoritats locals j comarcals,
Pubiiles j membres del Jurat..
A continuaciô del recorregut
es farà cl repartiment de premis
als expositors guanyadors.
El jurat que tindrà cura de va
lorar cada un dels estands per la
maquinària exposada, el vehi
de millor presentat ide més no
vetat al mercat del motor, e! mi
ilor vehicle pesat, j el pavellô
amb una presentaciô més acu
rada serà format per: Joan Bar
niol, Joan Fomeil, Antoni So
1er, Ramon Gimeno, Manuel
Rodergas, Jordi Culeil, Manuel
Caldera i Liufs Sellait.

liuns, a les 6 de la tarda a la
Plaça Viladomat, anib la Festa
de l’Arbre en la quai col.labora
la Liar de! Pensionista, la inau
guraciô de les obres realitzades
darrerament al Passeig de la In
ddstria j una actuaciô de la Co
rai de la Liar.

Una Fira tradicional

-

-

OpelCorsa
Enginyeriaalemanyaal seu abast

-

Abans de canviarde
cotxe consulti’ns
Valorem altament
el seu cotxeusai

-

SERVEIOFICIALOPEL

.

-

•

Guillem del Berguedà, 9- Tel. 821 27 11 BERGA
-

La Fira de l’U de Maig data
d’una concessié del rei d’Espa
nya Caries V l’any 1547 i ès,
per tant, una de les tires més
tradicionals i concorregudes
pels comarcans.
En l’actualitat aquesta mostra
industrial i comercial està dedi
cada al servei j promociô de to
ta classe de vehicies i maquinà
ria industrial.
Si el temps hi acompanya, l’è
xit de concurrència és pràctica
ment assegurat, ja que l’interès
comerôial dels materials expo
sats atreu cada any mulers de
persones a passejar pel recinte
tira!, ubiàat al llarg del Passeig
de la Indiistria.

Carteli j autoritats

-AUTO PEDRET,SA
OPEL

-

Dcl carteil anunciador de la
Fira d’enguany n’ha tingut cura
ei dibuixant berguedà Gero, il
.lustrat amb un arbre tiorit com
a simbol primaveral i com
binant els colors verd, negre j
blanc.
La representacié comarcal
d’autoritats que presidiran els
actes prôpiament oficials de la
Fira, anirà encapçalada pci
batile de Berga Jaume Fargueil,
que és alhora president dcl
Conseil Comarcal i de la Man
comunitat- dcl Bergucdà, aixi
com dcl Diputat Jordi Camps.
Per âltra banda, han estat con
vidats els aicaldes dels munici
pis de La Quart, Avià, Montmajor, Puig-reig, Sagàs, Sa!
des, Viver iSerrateix.
A.OBRADORS
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Creùindispensablerecuperarunespàiperalaramaderia.

EàricFiguls,el darrer_i
de bestiardela:Ïlrade.Bèrga

Des de fa uns anys Enric Fi
guis, de Berga, ès l’-inic-exposi-.
tor de ramaderia que manté viva l’espuma d’una petita mos
Ira de bestiar a la Fia. Segonsell,
aquesta és l’autèntica Fira i la
que cal promociona fins allà
on faci falta, “no es tic en
contra dels vehicles j de la
maquinâria , pçrè st, que
s’àbandoni completament la
participaciô a là Fira de la
rarniideria de la nostra ter
ra”.
Enric Figuls és unberguedà
que ens explicava que havia co
mençat ambmoit poca cosa des
-

1•

de la masia de Cal Ros j a poc a j ens cal preparar-nos per
poc, consolidant i assegurant l’entrada al mercat euro
cada pas donat, havia aconse peu”.
guit obrir-se cami en e! môn
Enric Figuls diu a tothom qui
li demana cl perquè exposa l’.i
dels negocis j del comerç.
.Aqûest home emprenedor; de nic éstand de bestiara -la Fira
que “e! bestiar forma part del
caràcter obert que té un magat
zem de .pinsosj d’altres.produc futur desenvolupament eco
tes per al bestiar al capdavall nômic del Berguedà î com a
dcl Passeig de la Indiïstria, creu peça clau ens cal promocio
qu “e! bèstiar ha de tornar a nar-lo des d’ara Tard o d’ho
ser protagonîsta d’aquesta
ra l’aigua tornarà al nu î la
ramaderia tornarà a la Fi
Fira de maig. Les gransfires
internacionals ens demostren ra”.
Per a cil,,1’exposicié de
cl camé que cal seguir. Vivim
en ùna terra de muntanya,més ha de ser un reflex-de les mos
rarna4era que nopas agricola tres internacionals que sovint
-

-

-

•

-.

-

visita “Berga hà de recuperar
en aquestafira un apartat de
dicata ser una mostra de qua
litat dels millors exemplars
de caps de bestiar de laco
màrca, .i aixô progressiva
ment afavorirà el millora
ment j la promocié de la nos
tra ramaderia autèctona”.
Recentmcnt,Enric FiguEs va
visitar la- Fira Intemacional de
Parisque té iloc cadados anyi
comentava “quant surts de ca
sa t’adones que aqui encara
és p.ràctiament tot perler -en
relacié a Europa
Segons diu “promocionant
“.

.

-

-
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el bestiar en exposicions tan
importants com la noÉtraFira
î d’altres que hipugui haver,
despertariem linterès del f ovent que. d’una forma alar
mant deixa la terra î la
ramaderia”.
Aquest any, comja en fa quin
ze, Enric Figuls portarà de nu1
caps de bestiar de la comarca al
seu estand, j no es cansarà de
repetir que “aquesta és l’au
tèitica Fira del bestiar j com
a tal l’hem de saber aprofitar
per promocionar .la ramaderia”.
À.OBRADORS
-

-

-

-

-

-.

-
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L’acceptaciôjconsolidaciôdelcertamenhoexigeixen

créixement
delaFiramira
capalesRases
dels
Molins
î elTerrapl
‘El.

-

Elnotableincrementdesol.licitudsd’espaid’exposiciô
perpartdelescasescomercials,haestatundelsfactors
quehafetplantejaralregidorresponsabledel’organit
zaciôdela,FiraDanielTristany,lanecessitatd’ampliar
enelspropersanysetrecintedelPasseigdelaIndfis
tria.
Enguany s’ha repetit dè flou
l’increment de soi.iicitud d’es
tands en els darrers dies abans
de la Fira. Els Serveis Tècnics
Municipais han hagut d’anar
reduint espai ais estands i pos
sibilitar la presència de noves
cases comercials.
Aquesta labor ha portat de
flou et tema de l’ampliaciô del
recinte firai, en l’actuàlitat cén
tralitzat al Passeig de la Indis
tria, j la possibilitat de cercar
nous espais que permetin ad
metre totes les peticions formù
lades per estands.
Daniel Tristany, organitza
dor i coordinador hiunicipal de
la Fira d’enguany, comentava a
l’entorn d’aquest tema que
“maigrat no s ‘hagi fet un plan
tejament seriés de les possibili-.

tats d’amp!iaciô de la Fira te
nim alternatives j prou espai com
per
encabir
totes
les
sol.licituds”.
Aquesta ampliaciô fa refe
rència ais terrenys de la Rasa
deis Molins un cop s’hagi em
plenat j a la Rasa del Terraplé a
la part baixa del Passeig.
Precisament en aquesta zona
del Passeig de la lndiistria, en
la quai hi ha ubicat cl parc
d’atraccions que ja ocupa un
espai superior ais 3.000 m2, la
Fira d’enguany tindrà tres linies d’exposiciô.per necessitats
de la prôpia exposiciô, I cl crei
xement que cada ariy experi
menta.

s’ha piantejat a Berga. Daniel

com una possible fita en el fu

ristany, alrespectenodefûLnirpresentaquestapossibilitattur.AOBRADORS

Solucionsintel.Iigents
Gasolina I Diesei

-

-—

;1]

Presència comercial
de Berga
- Danie! Tristany valorava
pu
sitivament la presència corner
cial d’expositors de Berga j de
la importància que tenia per la
ciutat aquesta môstra, “La Fira de. l’U de Maig és j ha de
continuar sent e! reflex viu de
lû iniciativa berguedana en e!
sector industrial j comerciai”.

Prova d’aixôès sensdubte cl
resultat i l’èxit assoiit any dar
rera any én sectors corn el deis
vehicles arnb un extens ventail
de cases cornercials de fabrica
ciô nacional I estrangera, que
tenen seu oficial a Berga. La
participaciô variada d’una àm
plia grnma
de maquinària
agricoia, rarnadera i industrial i
la presència creixent de] variat
espectre comercial de la primera
ciutat de la comarca de! Ber
guedà.

AUTOMÔBILS

CALAFELL-CASAS,
S.A.
Prolongacié Passeig de la Pau, s/n

Atito NAVÀS
Cl. Naverons,5m.
T.839O97

NAVÀS

-

BERGA Telèfon 821 11 54;0]
-

SERVEI Auto PUIG-REIG
CI. PauCasais,24
OFICIAL T. 838 11 48
PU 1G-R
EIG

DISPOSEM D’UN GRAN STOCK DE VEHICLES D’OCASIÔ.Perfectament revisats

SECCIÔ_CARAVANES
CARAVANES ROLLER
MONCAYO

Èxpo-Berga, de
moment no

La Fira de I’U de Maig cada
vegada més potent

d’entrada c tema I assegura te-

REMOLCS

La possibilitat d’inc!oure un
recinte tancat destinat a la pro
rnociô directe de materials I
productes, entitats i organis
mes, empreses i comerços, ès
un tema que de moment no

MUNTATGE

TENDA’
CAMPING
CARREGA
ENGANXAMENTS
ACCESSORIS

j-

SERVEI
DE
PNEU MATICS

ESTACIO DE SERVEI DEL PASSEIG DE LA PAU

MICHELIN

-‘

Telèf.

821.0170

BERGA

VsrestøneG;1

VISITEU-NOS AL NOSTRE ESTAND DE LA FIRA;0]

C
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FIRA A BERGA
Ma•CarmeMontanyàMontserratTristanyIM
aCarmeBarniol

A

LesPubliesdelaFiradeBerg
unaalegriaquepassafugaç
hofem encara ho hem de fer
se d’un acordié o bé n la.
discoteca. També seria inte
ressant algun reictal amb
grups o cantants catalans”.
Les Pubiiles. de la Fira estan

IJesPubille3 de la Fira sôn n%
menades anyalment per acom
panyar amb ilur presència les
autoritats en els actes més cab
dais. de! programa. Ma Carme
Montanyà, Montserrat Tris
tany j Ma Carme Barniol sôn
enguany les tres donzelles ber
guedanes que rebran la imposi
ciô de bandes acreditatives dcl
seu efimer pubillatge dè 24
hores.
Berga, a diferència d”altres b
calitats catalanes, sovint nome-,
na pubilles j priores per acom
panyar les festes de més arrel i
tradiçiô berguedanes. Totes pe
rà ,,tenen un temps• limitat. Un
pubiblatge curt una il.lusiô, un
petit somni que té un deix de fe
licitat j alegria per qui rep la no
ticia. Les Pubilles de la Fira de
l’U de Maig sén itomenades
per decret, rebran la. banda
•acreditativa a les 9 del vespre
de diliuns que ve i acabaran Ilur
pubiilatge al capvespre de di
marts, quan els firatans endre
cm i pleguin els estands instal
.lats al Yabl.
Maigrat aixô, Ma Carme
Montanyà, Montserrat Tris
tany iMa Carme Barniol, han
rebut amb alegria el seu nome

-

convençudes que una progra
macid culturai paral.lela ais ac
tes pràpiament de la mostra
ajudaria a prornocionar encara
més el firal.’
També coincideixen en l’opi
nid que la fira podriaser ro
portunitat de promocionar enti
tats j activitats que es fan al cap
de i’any per là gent de Berga i
comarca, “podria. ser un fac

tor interessant j aihora enri
quidor donar a conèixer.pro
jectes j iniciatives de tot tipus
que es fan. o es podrien
fer”.

no els sap greu, i mèntre passe
nament.
Les Pubilles de la fira, sola gem pel Parc dcl Lledô, recor
ment blueixen- una banda, cl den anècdotes j fan memria de
vestit tradicional j els altres vivències qùe els ha deixat la
complements tipics de la tôpica Fira en cl decurs dels seuspri
imatge de postal d’una pubilla •mers disset anys.
Mentre xerrem,asseguts en un
catalana no s’utilitzen.
Aquesta particularitat tampoc banc amb un sol que ens trènca
-

Passat el nomenament, la im
posiciô de bandes j el liiura
ment de trofeùs amb èl repartiment de petons als expositors
la ciosca, donem una ullada al afortunats, les tres pubilies re
programa j .troben a faltar-acti tornaran a la se”a vida quoti
vitats ludiques i culturals que diana que és l’estudi, j es prepa
complementin els actes prôpia raran per aIséxàmens que ja sôn,
ment de caire comercial, per com qui diu, a la propera canto
exemple, un bal4 amb bona nada. La brevetat de! somni
orquestra. La gent de Berga perdurarà, perà, en e! record.
i eljovent ballem poc i quan
A.OBRADORS

RENAULT
AUTO.MÔBILSCASALS

.

CONCESSIONARI
Passeig de la Indistria, 16
TéI.82102
BERGA 75.
.

..

-

.

..

Planta.:Ctra. Manresa-Berga,Km. 37

I

I:

..Teièfon825 1087
GIRONELLA

Oficines
Carretera Sant Fruitôs,38
Telèfon 821 09 94
BERGA.

•

Carretera
de 821
St.Fruitôs,
Telèfon
09 94 38

BERGA

Hormîgoiles Bergadân,SA.
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Aquostany

Elsradioafeccionats
bérgue
laFiraais
tin

‘

-

Aquest serà el segon any que
al costat de la ilarga arrenglera
da de vehicles i maquinàna in
dustrial agncola i ramadera
s’instal.larà a la Fira de Berga
un estand per ais radioafeccio
nats berguedans. En Miquel
Cail, indicatiu EA3 CMG ens
ha volgut apropar un xic més a
aquesta activitat, que d’entrada
ens diu que “serveix per quelcern més que produirparàsits
ais apareils de TV”.
Sense recular massa en e!
temps, a Berga els radioafecci
onats es podien comptar amb
els dits d’una mà. En Mique!
Cal!, malgrat que.no vol que sigui dit, ha estat i és un dels que

l’ha promocionat més. L’any
passatun grupd’afeccionat ber
guedans a !es ràdios d’ona curta
va instal.lar un estand a la Fira
de !‘U de Maig, “voliem de
mostrar a la gent d’aquesta
ciutat j de la comarca que te
nir un equip de radioafeccio
naÉ no costava gaire. I alhora
que era senziii ser radioafec
cionat”.
La primera mostra de radioa
feccié va ser mitjançant uns
apareils gens espectaculars pe
rô de gran eficàcia, qûe van po&
sibilitar atreure e! ptib!ic j acon
seguir contactes amb diversos
països europeus. E!s equips
eren un de bandes altes i un ai-

AOBRADORS

Miquel Cali, voltat d’aparells, al seu taller de pro’es
tre d’ona curta.
Un any després, el grupet de
radioafeccionats
berguedans
s’enfronta de noù amb una Fira
i amb !a possibilitat de donar e!
pas definitiu cap a la consolida-

-

ciô• com a entitat.
ordinador personal.
La novetat d’enguany respec
Aquest objectiu compleix, se
te l’anterior ediciô serà la pro
sentack d’un equip lector del gons en Miquel Cali,dues funcj
sistema de comunicaciô Morse ons fonamentals, “per una
mitjançant la utilitzacié d’un banda iapossibiiitat de treba

PLANXISTERIA I GRUES CARRÈRAL S.L.
£

AL SERVEIDE L’AUTOMc3BIL
I LA tND(JSTRIA

Passeigde la lndùstria,5 Telèfons82104 68 i 82104 69 BERGA
-

*
*

-

Gimnasticade manteniment
Rehabllitacjô

Hidroteràpia
Banys totals i parcials
Cel.lulitis, varicesj asma
Neteja de peu,acné.
Cansament
general,
stress.
Cimnàstica pre-part
i post-part
*

Deformacionsj alteracions de columna cervical,
dorsal i lumbâr.
Ciâtica, lumbagoI dolors musculars.
Artrosi i malalties reumàtiques.

*

GIMNÀSTICA
CORRECITVA

ESTHER
(FISIOTERAPEUTA)
Coliegiada n°. 1522

CarrerGranVia,cantonadaLIulsMilletTel. 821 09 82 BERGA
-

-

.

J
.

J
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La intenciô de constitùir-se en
una entitat, a .través d’un Ràdio
Club,: sembla ser la fita que
s’hàn marcat e! grup de radioa
feccionats de Berga. En aquest
sentit la seva missiô continua
sent la promocié i divulgaciô
d’aquest hobby, segons cils
“apassionant”.
Miquel que
Cal!,
perô, també és conscient
a
Berga “la ràdio ta! com l’ente
nem els radioafeccionats no
està encara prou arrelada
aqué a la nostra ciutat. No és
una gran entitat, perô exis
tim, maigrat que a vegades ai-.
gé identfiqui eis radioafecci
onat.s amb les interferències
ais aparelis de TV”. Segons
ens deia, “si un equip està ben
instaLlat j reuneix cEs de
ments necessaris, no provoca
cap interferencia. E! que pas
sa soviflt és que, les antenes,
per la seva ubicacié j orienta
cié, ensporten aquest tipusde
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l’Associaciô de Veïns
de la Barriada Saldes
Plaça Catalunya de
Manresa,
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cinquè aniversari.
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ELS,CLUBS DE JUBILATS “SANT
JORDI”de la Caixa Provincial de Catalunya van
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celebrar la patronhmia de l’entitat aquesta setmana,
essent
destacable la gatzara organitzada i celebrada
pels avis del Club Sant Jordi a Manresa.
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imatge d’una parada de venda de roses en la diada
autêntica de Sant Jordi: e! 23 d’abrilf dilluns passat. _____
La coincidència amb la festivitat de Dillun de Pasqua
va aconsellar e! trasllat de la celebracié —comercial,
és clar— a divendres passat, diada de la Mare de Déu
de Montserrat,
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ALUMNES DELS TALLERS OCUPACIONALS de la Font dels
Capellans de Manresa van visitarlivendres passat les instal.lacions de Re
giô 7, es van interessarper tot el procèsde producciôi confecciôdel diari, aixi
com per aspectes de! môn del periodisme i la Ilibertat d’expressiô.
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• _4_DE WEINEGARDEN (ALEMANYA FEDERAL) AL PARC
.
1 DE L’AGULLA (MANRESA), va venir un grup de sixanta ciuta
r
dansd’aquella poblaciô alemanya a menjar-se una apetitosa paella d’arrôs.
• _J_Abans,
per, havien fent un emotiu acted’agermanament amb la poblaciô
• .d’Olesa de Montserrat, j no se’n van anar sense haver visitat Montserrat.
•
l’Ajuntament, la Seuj la Cova de Manresa.
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SECCIONS I

ELECTORALS
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SANTPEDOR

Ais éfectà de complir eI que s?estableixen -1’rt. -M0IÀ
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23.3 del Reial Decret-llei 20Ï1977, del 18 de març, Secciô 001.CASACONSISTORiAL.
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NAVÀS

Districts 01.

-

-

‘

Distncte 02.
--

-

-

-

•

-

Districts ùnic.

-

•

Distncte znic.
-

-

.

• -

Districte 04

Distncte 01.

SCCCIÔ 008. COL PUBLICF.BARJAUI PONS.
OEUFFONTDELSCAPELLRNS.
51M.
Secciô009.COLLEGI0R4S1DEPlAT. C/ 019$I DEPlAT. 2.
-.
Secciô010.COLPUBUCANSEU4CABANES.
Cl. SAlITCRISTOFOL,
43.
Secciô 011.COLFUBUCSERRAI HUNiER.GRUPM BAI.CONADA.
$1M. - Secciô012.CCLPUBLICF. BÀRJAUI POlIS.OEUFPONTDELSCAPELLANR.S/N.
Secciô 013.c’.i. PUBLICANEUI CÀBANES.c/. SANTCRISTOFOL.
43.
- Secciô 014.C PUBLICANSELMCABANES.
C/. SANTCEISTOFOL43.
Seociô015.Coi. PUBLICSERRAI HUNIER.GRUPLA BAI.CONADA.S/N.
-

DLstricte-0---Secciô001.COL
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PARE
IGNASI
PUIG.
GRUE
PARE
IGNASI
PUIC,
S/N.
S.ecciô
002.CDL
PUBLIC
PARE-IGNASI
PUb.
GRUP
PARE
IGNASI
PUIG.
$1M.
Secciô003.PAVELLO
DES:
CONGOET.
Et.COMGOST.
Secciô004.LA
GUIA.
GRUE
LAGiflA.
Secciô005.M GUIA.
OEUF
lÀOUIA.
MARGANELL
•
Distncteiinic.Secciô
(mica:
SOCIETAT
RECREATIVA
MARGANELL
ci. sAlIr
ESTEVE.
S/N. - - --- - . - -

-
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- -
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•

• -
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--

-

• •-

•

-

•

-•
-

-

-

-

--

-

-

-

-

.

-

- -

-

-

•

-

-

-.
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,

-
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-
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-

•

-

-

-

-

-

-•

Secciô001.COLPUBLICALFREDO
MATA.Cl. PAUCASALS.
Seccié002.ESCOLAPARRÔQUIAL
ANUNCIATA.
C/.ANSELM
CDLI.

-

-

Disencte02.

-

Secciô001.COLLEOIPUBLICVILADOMIU. - Seccié002.COLPUBLICCOLONIAVIDAL. Seœiô003.BIBLIOTECA.
COLONLA
AMETU.ADEMEROLA.

.

-

-

. .
ûnie.Secciô(mica. COLLEGIPUBLICCARRFTERÀVIC.S/N.
-

-

.

-

VILADA

•

-

Districte (mie.Seccié(mica.
-

-

004.COL NTRA.SRA.DE RJNCADELLA.AV. M00I’ISERRAT,
23MEBA-I.
SANT MATEVDE RAGES-•Districts81.
•
•
.
Seccié001.coi. PUBLICSAlITMATEU.MISAI.
SAM’ VICENÇDE CASTFLIXT
Districts01.
-,
eCCIé

Seœiô 001. COLPUBUCSANTVICENÇ.PL.ONZE0E SETEMBRE,
SF14
lISSA I.

COL’LEGI
PUBLIC.

SANT JAUMEDE FRONTANYÀ
Districte (mie.Secciô
(mica.COL.LEGI
ruauc.
SANT MARTIDALBARS
Districts (mie.Secciô(mica. COL-LEGI
PUBUC.-BARRIADA
LABLAVA.
SANTAMARIADEMERLÈS Districts ûnic. Secciô(mica. ANTIGAESCOLA.
PI. STA.MARIA.
VALLCEBRE
•
.
-

-

-

:.Dis:riete (mie.Secciéunica.COL-LEOI
PUBLIC.

-

-

-

Districte (mie.Secciô(mica.
-

-

Secciô001:COLPUBUCTORRESAMAT.P0. BIBLIOTECA,
ON PuiSAI.
ISANT FRUTFÔS
DE RAGES.
Districts 01.-.
-Secciô.001-col.u.GIPUBUc.Ci.MON5ER0RGoBERI...MESA1.
SANT JOANDE VILATORRADA
Dlstricte 01.

-

-

SALDES

Secciô001.COLMUNICIPALDEbIP. C/ PAl)DUABRI.SINMUA I.
SALLENT
Disacte 01;

--

Distriete

-

.
•

FARVULARI
MUNICIPAL’PI-.
L’FSGLESIA.

SAGÀS

.

-

-

-

Districte 01.

-

--

-

Secciôûnica.

Distncte 02.

PUIG-REIG

- .

-

.

.-

ESCOLES.
2..

-

DE MOQT

-

• •

Seccié001.COLLEGIPUBUÇ
-.
Seccié002.OP1CINA
DELEGADA
CAL ROSALCARRETERA
DEBERGA.5/14.
• PRATS DELLUÇANPS
-. - -•
Disincte ùnic. Seœiô(mica. ANJ100ESESCOLES
NACIONAI-S.
Cl. LE

-

Secsiô 1. ci.stcx,i. fl5RR I.
NhLCLES
-istrictt W.
Secuié 004.GUANSERIA
IWFANTII,CATALUNYA.
PI. AGUILAR.PuiSAI.
-

-

-,

Districte (mie.

Seccs(tOWI.
CASACS*ISISTBNIAL-Bt..
RANI *BBASI1A.I MESAI.
MGZ4NTRL
DisiricteOl.

-

MONTCLAR
• •
Districle unie. Secciô(mica.COLPUBLIC,CASAFORCAS. MONTMAJOR
.
.
•
- Districts (mie. Secciô
(mica.cOl.-LEGIPUBLICCARRETERA.. -.
OLVAN
-

-

BORRAS,
40MUA I.

• -

..‘
•

-

Districte ziniè.Secciô
(mica.

.

•

-

-

LLUÇA

-

cOLt..fi.. RICARDY1(SAS,
3 MUA I.

081.LOCALBECREM1RMURAS.di.

-

Distncte (mie.Secciô

-

-

-

001.AJUNTAMENT.
-.
-•
Secciô002.cOL-LEGIPUBLIC.PliE.LASALLE,6.
LA QUAR ‘
-

DÙfrk J.
Seccié 001.BEORLAPARYULS.
Ci. MUSEN J.VERRAGUER,
10.12
lIERAI.
CAg!T.LLBELLIft VILAM
-

-

¼

Secciô

-

Districts 81.

-

—
-.

-

Districte (mie:

-

-.

-.

-

LA POBLA.DE
ULLr

• -.

•

-

Disincte (mie.Seàciô(mica.Ex-ESCOLA
AJUNTAMENT.

5occiôO0’I.EDIFICIMPALLLAR-OELS
AVIS.CI. LESPARIES.12MUA I.
AVINYÔ ---‘»isorimeW. .•£eccsé001.BIBUOTECASObVLRftPABS?IG
IRRIESA
I.
&U&NY
•
.
-

-

COL.PUBLIC
SANTCORNELI.

LA NOU

-.

Districte (

-

L’ESPUNYOLA
.•
.
Distncte ûnic. SeCCkI (mica. CALMARSALET.

-

-

ø.isticte 01. -

.

-

Secciô001.COLLEGIPUBLIC.AV.DECATALIJNYA.IlS.
-.Secciô 002.COLPUBLICS.TOMASO’AQlJI?IO.
ci. SAlITbAN BTA.SALLE
Secciô 003.COLPUBLICCÔLONIABAS$ACHS. -GISCLARENY- .
-Districte unie. Secciô-ûnica.
EScOLAMIxTA(AN11GA).
GUARDIOLADE BERGUEDÀ .
DistriCte unie. Secciô(mica. OEUFESCOLAR U.ORENC

-

Districte 11111e.
Secciôûnica.CASACONSISTORIAL
Pi. DELISOLESIA.I.

-

-

-

Districte 0!.

Secciô001.COLPUBLICS.JOSESCALASAI4Z.
Cl. ERI4ESTO
SOLVAY:Ii.
Secciô002.COLPUBLICS.JOSEPCAIASANLCF.ERNESTOSOLVAY,
Il.
Seœiô 003.COLPUBUCS.JOSEPCAL.SANZ.
Cl. ERNESTO
SOLVAY,15.
Secciô004.COLPIJBUCS.JOSEPCALASANZ.
Cl. ERNESTO
SOLVAY,15.
Secciô 005.COL PUBUCNTRÀ S.MONTSERRAT.
BARRISALIPOTA.

TALAMANCA

--

-

GIRONELLA’ -

Seœié002.BIBuoTEcAPOPUI.ARCARRETERA
CALI1JS.
2.
-

•

SIN.

-

-

Secciô001.CE FREPARROQUIAL
CI. UESGLESI&3.
Districte ûnic

-

Districte ûnic. Seccié
(mica.EDIFICICASACONSiSTORIAL
PL L’ESGLF.SIA.

-

Disincte (mie..
-

•

Dist rietc 02.

-

.
-

Secciô 001.COL-LEGI
PUBLIC.
Seccié002.COL-LEGI
PUBLICSANTJORDI.

Secciô001.(Xli. PUBLICSAJITVIC€NÇ.Pi. ONZEDESETEMBRE,
5/M.
Seccié 002.COLPUBLICSAliT V1ŒNÇ.PI. ONZE-DB
SETEMB&E.S/N.

SANI’PEDOR

-

-

-

Districte 01.-

-

-.

CARMEVIDL LOFEZ.32.

-

-

CASTELLARDE N’HUG
Districteûnic. Secciô
Onica.COL-LEGI
PUBLIC.
EDIFICIAJIJNTAMENT.
CASTELLARDE Rit)
-.
Districte ûnic. Seccié
llnica.RECTORIA
LIINARS. - ŒRŒ
-

-

Secciô001.COLLEGI PUBLICCASTELLET.
CF.FRANCESC
MAClA.6.
Secciô 002.COL-LEGIPUBLICCASTRi1.ET.APRANŒSCMACIA,6.
Dist,icte 03.
- Secci6 (mica.COL-LEGI
PUBLICCASTELLET.
CFFRAIICESCMACIA,
6.
S4NTA MAR!AD’OLÔ
Districtssinic.Secciô(mica.EEC.GRADUADASTA.M. DOW. p0. os
•

•

.

Disincte ùnic. Secciô(mica.
‘CASA
LATORRE.
PL.L’AJUNTAMENT.

-

-

-

-

CASTELL
DEL’ARENY

•

•

•

•

-

Secciô001.(X)L-LEGIPUBLIC.
Cl. BISBE
COMELLAS,
65.
Secciô002.COL.PUBLICCOLONIA(SUIXARO.

SANT SALVADOR
DE GUÂRDIOLA
- Districts ii nie.Secciô
(mica. S.)L-LEGlPUa.IC.C/. ARRISA,17.
SAN!’ VICENCDE CASTELLFT
-

—

•

Seccié001.PAVELLOPOLIESPORTIU
MPALCI. MIRACLE,
SIN.
- Secciô
002.COL.PUBLICCOLONIAARQUES.
Seccié003.COL-LEGI
PUBLIC
LÀCOROMINA.
CASSERRFS -

-. -

-

-

Districte 02.

-

RECTORIA
DESAlIT MARIl. (SAlIT MAI11 DETORRUELLA).
I MUA.

Dish’icte’02.

.

SeccIô001.PAVEI.LOPOLIESPORTII.)
MPALCl. MIRACLE.51M.
Secciô002.PAVELLO
pouESpoRrIuMPAL.CI. MIRACLE.
SFP&-

-

.

‘

- -

Secciô(mica.ESCOLA
vALLDAN.
.BORREDÀ,
Districte ûnic.Seœié(mica. COL-LEGI
PUBLIC.
CI. SERRADET.
CAPOLAT
Districte ûnic.Secciô
(mica. CANTINADELLINARS.
CARDONA - .

-

-

SANT MATEU DE RAGES
- - Districts (mie. Secciô(mica. coi. PUBUCSANT
MATEU.

-

:‘-

-

Districts (mie.

-•

-

Secciôtinica,ESCOLACOLONIAROSAL

Secciô001.coL MIRA.SRA.DE JUNCADELLA.
AV.MONTSERRAT.
23.
Secciô 002.COLPUBLICNTEA.SRA.CARME.Cl. PIIOLÔNGACION
COLLBAIX.
5/M.
Secciô 003.IIBUÔTECAPOPUI.AR.
C/. MAJOR.511.MUA.
-,

Districts 01.

-

-

Districte 03.

-

Secciô 001.-COtISaI PUBLICCl. MONSEt1OR
OIBERT.
Se.cciô002.COL-LEGI
PUBLICC/. MONSEROR
GIBERT.
Secciô 003.COLLEGI PUBUC.CF.MONSE1OROIBERT.
SANT JOANDE VILÂTORRADA
-

COL PUBLICGALOERAN
DEP11405.

Secciô00.1
. AUDITORIHOSPITAI.
VELL.FI..DOCTOR
SALO.
6.
Secciô 002.ESC0LAMINUSVALU2S.
CF.RALMES.
b-IŒ
Secciô 003.INST. GU1U.EM DE BERGUEDA.c/. PEU II.SF11.

Secciô (mica,ESCOLES
DECO€NET.
• SANT F
SASSERRA
Districts (mic.Seccié (mica.COUL.EGI
PUBLICCi. ABZOBISPO
RADIA,t
SANT FRUJTÔS
DE RAGES - .

-

-

-

-

Districts 02.

•

-

•

•

Secciô 001. PBUOTECACURAPENSIONS.
P0. 0E LA PAU, 22.
Seœié002.CASADECULTIJRA.Pi. LUIT bAN, 2.
Secciô003.ESCOLAF.P. Ci. LENt FRANCESC.
.

-

-

Secciô imica.COLPUBUCLA BUTJOSA.

•

.Districteûl.

-

-

-

Dtptncte 03.

-

Distncte
ûnic Secciô(mica.
-

Secciô 001.COLMUNICIPAL0E BUP.C/. PAUDUARRI.SJN
Secciô 002.COL.PUBLICSANTJORI)I.VO.RAMONVALL S/N - Districte02.
.
-L Seœiô001.ANTICEo:E;NALS.cAs-TELLADRAL- Secciô002.ANTICEDIF,ESCOLES
NACIONALS.
COLONIA-PALA
0E TORRUELLA.
EL PONTDE VILOMARA,
I ROCAFORT
- Districts ,,nic. Secciô
ûnica.COLPUBLICPOMPEUFABRA.
- -RAJADELL-,
.
Districtssnie.Seccié
ûnica.E COL4MUNICIPALC/. ESCOLES,
5/M.’- SALLENT
‘
Districte01.
•
•
Secciô 001.coi. PUBUCTORIESAidAI. P0.BIBUOTECA.S/N.
Secciô002.COLPUBLICTORIESAMAT.P0.BIBLIOTECA.
ON.
Secciô003.COLPUBLICTORIESAMAT.P0.BIBI.IOTECA.
S/N.
SeCCIÔ 004.CDLPUBLICTORIESAMAT.P0.BIBLIOTECA,
S/N.
Secciô 005.COOl’.MANUFACTURAS
TE,cru.ES.
CF. V. D€LPILAS.I.
SecClô006.COOl’.MANUFACTURAS
TEXTILES.
CI. V. DELPILAJI.I.
Seociô 007.CASAS:
MUNICIPALPi. JOSEP
ANSELNQ.A%E,
-Se6 008.CASAI.MUNICIPALPi..JOSEPANSELM
CLAVE,

-.

-

‘

Districte ,lnic. Secciôunica.AJIJNTAMENT.
C/. ABATOLIVA, II.

.BAGÀ

-

-

BERGA
-

.

.

AVIA

-

-

.

Distric*’tmnic.Seccié (mica,COL.LÈGI
rtmuc.

--

-Secciô001.GUARDERIAINFANTE.CATALUNYApi, AGUILAR.
Secciô 002.BIBLIOTECA
POPULAR
S.VALENTI.PI. DE LAVILA.

cX3U3NIA
VILAPRUMS
AULA F0119.. I MUA.
CALDERS
Di Ftsicte
tinic.Secciô(mica.DAVANEL’AJUNTAMEMT.
Pi. MAJOR.5/M.CALLÛS
DLit,icteùnic.
Seœii 001.ESCOI.APA&VUL&C/ MOSSENJ. VERDAGUER.
142.
Secci6 -002.ESCOLAPARVUI. ci. MOSSENJ.VERDAGUER.
10.12.
CASTEIJ.BEILI EL VHAR
DIst,cte 01.
Secciô 001.LOCALacaE*IIuaoRa.s.
ci.J.aoRAs.
10.
Secciô 002.ERcoLA
P %‘ULS
BURESCl. BURE.6.
DW.ricte
02.
.
Secciô001.EsœIÀ PARVULSBUlBE.C/. BURES.6.
Secciô
002ESCOLEPARVULS
BURES.
C/. BURES.
CASTEILFOLIAT
DELBOIX
Dlstriaeûnlc. Secciô(mica.œi.iioi rusuc.
CAsTELLGALI
Districteûnic Secciô(inica.coi.pimuc T ISUEL
CASIELLNOUDE RAGES
Disèncte
tuile. Seiciô (mica.coi. luauc MUCUCSTELLNOU.
FONOLLOSA
DIsirictesnic. Secciôûnica.coL.IsoI ruauc.
GAlA
Districte(mie.Seociô(mica.couusoirimuc.
GRANERA
Distrkteiinic.Secciô (mica. CASACONSISTORIAL
L’FSTANY
‘.
Districtsànic.Secci6(mica,coi. PUBUCDEL’ESTANY.ci. BALAIES.$1M.
.MANRE&•
D.istdct i;
Secciô 001.JUTJÀT.C/. BAIXADADEM SEU,2.
•
Seccié002.soiia MOUAJurAMENT.-P1.MAJOR,6.
Secciô 003.FDHia MOUAJUTAMENT.
PL.MAJOR,6.
Ç)
Secciô004.JUTJAT.ci. BAIXADA
ø€ LA SEU.2.
Distrlcte02..
:
Secci6 001.(Xli. PUBLICRENAI2ŒNÇA.
Pi. INDEPENDENCIA.
1.
Secciô002. INSTJT U.UISDEI’EGUERA.Pi.. DESPAFIYA,
t
Secciô 003.coL rueuc RENAIXENÇA.
pi..INDEDENCIA. 1.
Secciô 004.INS1TnTTLLUISDEFROUERA.PI. D’ESPANYA.
2.
Secciô 005.iNsmur U.U1Sos FROUERA.
pL[TESPAJIYA.
2.
Secciô 006.GUARDERIA
PUIOBERENGUER.
AV.DEJONCADELLA,’S/N.
Seccié 007.GUAED€RIAPUIGBE&BNGUEL
AV.DEJONCADELLA,S/N.
Secciô 008.GUARD€P.IA
PUIGBERESIGUEL
AV.DEJOIICADEILA.
$/M.
Seccié 009.cci. uBucsANr
IONASI.
ci. DES:
MESTRE
ALaAGES13..
Secciô 010.coL ,uRucBENAIWIÇA.Pi. BID€PENDENCIA.
I.
Seccaô 011.JNS1TIUT
pouTEaec 0E F.P.AV. BASES
DEMANRESA.
55-59.
Secciô 012.isrmrr POUTECNICDE F.P.AV.BASESDEMANRESA,55.59.
Secciô 013.COLPUBUCSANTIGNASIC!.DELMESTREALBAGES.l-3.
Secciô 014.coi. pimucRENAIXENÇA.
pi..INDEpEND€NaA,I.
Secciô 015c’. RDEi* I’UIGBERBNGUEL
AV. OEJONCADELLA.
TN.
Distrlcte.03.
.
—
- 51j(, 001.TRAIRECOFIEERVATOEI.
MLJRAU.A
DE SANTDOME’NEC,
I.
-Seœiô002.AUDEIO€IDBsiir PWICESCCl. sur
FRANcEsc.u.
Seccié 003.TRAIRECONSERVATORI.
MURAILA DE$ANTDOMENEC.
I.
Secciô004.œo,Laoi
srA. ROSADEUMA.C/. MOUDBVALLDAURA.lE.
Secciô
005.AUDfTORISAlIT FRAJIŒS Cl. SAlIT PRANCESC.
u.
-Secciô
006.COL,LEOISTA.BORADE LIMA.Cl. MOUI)EVALLDAURA.19.
Secciô007.COL.LEGI
STA.ROSA
0€ LIMA.Cl. MOUDEVAI.LDAURA.&
DJstriaeO4.’-Secciô 001,ESCOLAuarsi OFICIE.C/.D€i.sINFANrs.4-10.- - Secciô
002..EscoLA
D’ARTSI OFICISC/. DELSINFANTS.
4-10
- Secciô 003.F.SCOL&
DA€TSI OFIC/.
DELSINFANTS.4-10 Secciô 004.COLPUBLICBAGBLC/. DEM SEQUIA.$/M.
Seociô
005.INSTÎÎUTPOUEECNIC
DEF. P AV. BASES
DEMANRESA.
61.
SeCCIÔ006.OEILPUBLICPAREA1.dÛB.CARRETERA
PONTDE,VILOMARA.
l-7. Secciô 007.COL PUBLICBAGES.
Ci. DBLA SEQUIA.
SIN.
Secciô 008. INS1TTUT
PlUSPOlITI QUELC/. ASAADEU
VIVES.S/N.
‘Seœjô 009.INSTITIYÎPOUTE(XIICDEF. P.Ci. ASESDEMANRESA.6I. - -Secciô010.COtPUBUCBAGELC/.DEM SEQUIA.S/N.••
Secciô
011.coi. PUBUCPAREALGUE.CARBETERA
PONTDE-VILAMARA.
14.
•
Secciô012.coL. PUBLICF.BAJLIAUI POlIS.GRUEFONTDELSCEI.LANS, $1M.
Secciô
013.D(SITIVTPlUSFlINT I QUELC/. AMADEUVIVES.S/N.
Seœiô014.
I POlIS.GRUEFONTDELSCAPELLANS,
$1M.
Distncte
05.coi. PUBLICF. BAPJAU
Secci6001.SA1.ACR/TAT.Pi. SANTIGNASI.14-15.
•
Sccciô002/SALA
CIUTAT.PI SAlITIGNASI.14-Il.
Secciô 003.CEIL-LEGI
CRISIDE PlAT. C/. OMEI DE PEAT.2.
-. SeCCIÔ
004.coi. PUBUCANSELMCABANES.
Cl. SANTCRISTOfOL43-45.
Secciô005.COL.LEGI
GRISIDE PRAT.ci. lINS IDE PlAT. 2.
- Secciô 006.COLLEGIOMSIDE PlAT. Cl. ORIElDEPRAT,2.
- Seœiô 007.CENTRE
DEPEFESCOLAR
S.PAU.C/.CARDENER,
12-14.,
•

- -

Disincte (mic.

Disincte ûnic.

-

-

Seccié001.COLPUBLIC.

NAVARCLES

HALSARENY
Seœiô001.GUARDER1A
INFANTE.
PAREcou.. Pi. IUcARDV1AS. 3.
• Secciô 002. GUARDERIA
INFANTII.PARECOLLC/. RICARDV1AS, 3.Seccié 003.OuARIERIAeipimi. pi cou.. ci. ,csz V1S, 31 MESA.

-

-

Districts 01.

Secciô (miàa.Ci.GERMANES.I,
-.
MURA - - •
.
.
Disincte (mic. Seci6 (mica,cOL-LEGIPUBUC.CARRETERA
DE RoCAbORT.

Disiricte01.
SecCIÔ(mica.EDIF1cIMpALUJ.R DEL5-AVIS.
Ci. LESPARRES.
12.Districte-02.
Secciô 001.COL PUBUCF.FERRERSOLERV.CI BARCEI.ONA.
S/N.
•Secciô002.ci.BARQuERA.41.
AVINYÔ
Disrncteznic. Secciô(mica.BIBLIOTECA
POPULAR.
PASSEIG,
19.

-

- -

-.

Disincte 02.

•

AGUILAR
DESEGARRA
DESU7Ce
zinic.Secciô(mica.

-

.

-

ZONADEMANRSA

•

-

-

-

•

SUI1IA

s’insereix
a continuaciôla Ilistadeseccionsi col.le Seccié 002.CASADELPARC.Ci, SAlITJOSEP.2.
gis electoralscorresponentsa les Zones de Berga, MONISFROLDE CALDERS
C/ TORRENTE.
r ManresaI a algunsmunicipis
de la Zonade La Seu Distncte (mic. Secciô(mica. ESCOLAEDUCACIÔPREESCOLAR.
d’Urgell i Igualada,pera Incelebraciéde les Elec 5/M.
MONISTROLDEMONTSERRAT
cions al Parlamentde Catalunya.
Distncte 01.

-

-

‘Distncte 01. Secciô001. CENTREPARROQUIAL.-C/.
L’ESGLESIA.
3MUA I

-

VWER ISERRATEIX
Districts (mie.Seccié
(mica.
-AVIA

--

•

Districte 01.

-

-

COL-LEGI
PUBLIC.EDIFICIPJUNTAMEMT.

•

--

•

Districts 01;
Secciô 001. AJuTAMENT.C/. ABATCUVA. II

BERGA

-

coL-LEGIPUBLIC.

•

MISA2—

..

-

.
•

•

Seccié003.ESCOLAF.P. C/. SANTPRANCESC,MUA
CAPOLAT. -•

..

-

I

-

Districte 01.

Seccié001.CAN11NA
DE WNARS.MISA I.

t
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Atortj.adret

La imporància. del
Parlament de Càtalunya
XAVIERDOMÈNECH
Després d’anys de dictadura,
e!10 d’abril de 1980 es consti
tuïa novarnent el Parlament de
Catalunya, en una sessié inau
gural solemne, emotiva j proto
coliària. E! 12 d’abrii vaig pu
blicar un article a la secciô d’O
piniô d’aquest diari, amb e! quai
m’he entrebancat mentre cer
cava referències per a un article
sobre la importància de la Insti
tuciô de la quai es vota, aquest
diumenge, la composiciô. I
mha fet gràcia la idea de repro
duir aiguns paràgrafs d’aqueil
article, encara que no tot per
dues raons: no cabria en aquest
espai, j hi havia referències que
podrien ser enteses com a con
dicionants de la direcciô del
vot.
Escrivia liavors: “Una tradi
cié politica que arrenca dels
anys trenta i-téta seva conti
nuïtat en els darrers tres
anys, tendeix a identjflcar la
politica catalana amb lafigu—
ra d’una persona: e! Presi
dentde la Generalitat de Ca
taiunya. D’acord amb aquest
esquema, que obeeix a raons
objectives, j està fixat amb
força fermesa a les nostres

•
•

•

-

•

ments, l’autonomia catalana ge, i de! fet mateix de votar. La
s’ha identjflcat successiva
importància del Pariament és
ment amb els noms de Prat de potser poc coneguda. Ho era al
la Riba, Macià, Companys j 1980, quan cl record de la Ge
Josep Tarradelias.
neralitat estava Iligat a les figu
En canvi, les normes de fun
res mitiques de Macià i
cionament de la Generalitat,
Companys, i la recupéraciô es
tant durant la Republica com tava vinculada a la persona de
en l’etapa que ara comença, Tarradelias. Perô ho és tamb
tradueixen un esperit més avui, quan al llarg de quatre
parlaméntarista
que presi
anys el Pariarnent ha fet coses
dencialista. Al contrari de!
cabdals per a l’auto-afirrnaciô
que succeeix en algunes
politica nacional de Catalunya,
con trades d’Europa j de! com ès dotar la naciô dun fun
mén, el President de la Gene
cionament institucionai, d’una
•raiitat no és elegit directa
regiamentacié de! joc politic,
ment pel poble ,iné peis mem d’una articulaciô deis poders
bres de! Pariament; és a eus a autonômics i d’una caixa de
qui ha de retre comptes i sén ressonància dels problemes de
elIs qui tenen poder per cada dia. Al marge de si ha res
destituir-lo si la seva gestié
sonat massa o massa poc, e!
no correspon a les eperances
cert és que possiblement hagin
dels representants de la majo
mancat ampiificadors que fes
ria. En certa manera, doncs, -sin ambar aquest brogit ais
és e! Pariament qui gôverna ciutadans.
elpats a través d’unapersona
Sigui com sigui, continua esen la quai diposita la seva sent al Pariament a qui pertoca
conflança
encara la tasca politica més im
Penso que ès important avui, portant d’entre les que es realit
recordar aixô, més que res per zaran a Catalunya en els proinsistir en la importància del pers anys. L’articuiacié institu
Parlament i, per tant, del vot cional de la Nacié només ès co
que es dipositi aquest diumen
mençada. Ternes tant fonamen
-

-

tais com l’organitzacié territori
al, la legisiaciô en matèria de
règim local (Ajuntaments), la
iIei electoral, la pianificaciô del
territori... sôn bàsics en la cons
trucciô de Catalunya.
La Generaiitat —que és per
igual cl Conseil Executiu, la
Presidència i e! Parlament—
està cridada a ser moit més que
una màquina administrativa
que gestiona traspassos. Està
cridada a sentar les bases per
refer Catalunya des de Catalu
n)’a mateix. I ci Parlament, sor
tosament, s’ha dotat d’un seguit

“.

de mecanismes pels quais les
ileis més importants, les desti
nades a Institucionalitzar Cata
lunya, han de pasar una trami
taciô que esgota les possibili
tats de! consens. Que, per tant,
fa participar en la seva elabora
cié tots eis grups amb represen
taciô a la Cambra. Aixô és bo, i
és millor, per descomptat, que
la simple imposiciô mecânica
de la majona numèrica. I per ai
xô és important que la composi
cié de! Pariament reflecteixi e!
millor possible la realitat plural
de la societat.
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IPuigterràdeDait,

10 MANRESAI
-

ÀQ U IN ES’
•

Un quartdesegledànant
bonservei.

•

D’ESCRIURE DE TOTS
ELS. TIPUS, -DE TOTES
LES MARQUES‘I A TOTS
ELS PREUS;
-

•

•

-

•

(continuacié)
CARDONA
Disincte01.

SECCIONS I cOL.LEGIS ELEGfORALS
•

-

•

-

Seccié002.PAVELLQpo’,uspoîiuMPAL C MIRACLE. S/N MI5SA L
CASSERRES •
Disiricte 01.
Secck 001.COL-LEGIpuBL:cc, BISBE COMELLAS,65 MESA I.
CER
Districte 01.
•
Secciô 002. CØL-L.E()I
PUBLICLA.RODONF.LLk MESsA2.
GIRONELLA
Disiricté
02. •
Secciô001. COL-LEGIPUBLIC;AV,DRCATALUNYA. 105MESA I.
LA POBLA DE LILLET
Disincte 01. •
•
Seccié001. AJUNTAMENT.MF.SA
OLVAN
Distncie 01.
Secciô 001. COL-LEGIPUBLIC MESA I.
PRAIS DE LLUÇANIS
Disincte01.
Secciô001. ANTIOUES ESCOLESNACIONALS.Ci LES ESCOLESS2 MESA2
PUIG-RJG-.
Disricte 6.
Secciô001. COL PUBUC ALEREDO MATA. CI.PAUCASALS. MESA 2.

ZONA DE LA SEU D’URGELL (parciai)

—
•

CASTELLAR.DELARIBERA
Districte ûnic. SecciôOnica. CASA CONSISTORIAL
CLARIANADE CARDENER
Districte Onic. SeCCiÔ Onica. CASA CONSISTORIAL.
GUIXERS
•Districte Onfe.SecciôOnica. CASACONSSSTORIAL
LA COMA 1 LA PEDRA
• -.
Districte.Onic.Secciôûnica.cASA CONSISTORIALDE LA COMA,
LLADURS
Disiricte Onic.Secciô UrnCa. CASA SERRADE LA LLENA.
LLOBERA
Districte ùnic. Sccciô inica. CALA CONSISTORIAL.
NAVÈS
Districte lfllC. Secciô Ûnica.COL-1h01I’USLII. III. NAVES.
ODEN
Districte Inic. Secci& Unica. COL-LEGIPUBLIC DE CAMBRILS.
OLIUS
-- --.
Districte Onjc. SecciôÙTiiCi SALA DE JUNTES.CASA CONSISTORIAL
PINELL
,
Districte ûnjc.SecciàOnica.COL-LEGI PUBLIC.SANT CLIMENT DE PINELL
PINÔS
Districte i.nic. SeccjOOflica, CASA CONSISTORIAL.

-

-

-

RINER Districte Onic.Secciô unica. COL-LEGI PUBLIC DE FREIXENET.
SANT LLORENCDE MORUNYS
Districte Onic.Secciôûnlca. CASA CONSISTORIAL CI MAJOR.21
SOLSONA
Districte 01.
Secciô 001.ESCOLAESCOLAPIS.CL SANT EAU.2E
Serciô 002. ESCOLAESCOLAPIS.CL SANT PAU. 29,
Districte 02.
Seccié 001.ESCOLARSCOLAPIS.CL SANT ‘AU, 29.
Secciô 002.ESCOLAESCOLAPIS.CI. SANT EAU,29.
SOLSONA • Districle 02.
Secciô 001.ESCOLAESCOLAPIS.CL SANT EAU,29 MESA I.
CALAI
Districteûnic.
•
-- ‘
• -Secciô001. ANTICCOL-LEGI
LA SALLE. CI. SANÎJOANBAPTISTA.
6.
Seccié 002.COL-LEGI PUBUC ALTA SEGARRA.C/. F.CASAJOANA.
R

-

-

-

-

-

-

.1

-

CALA.F
Distncte z.nic.
Secdé 002. COL-LEGIPUBLIC ALTA SEGARRA.C/. F.CASAJOANA.
B. MESAI.
SALLAVINERA
Dis: ride OniC.SeCCIÔÛfliCa.CENTRECULTURÂL p.Ecp.E,Vnu.(CASEBAR).

-
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Riikeolatristesapenetrant/Josep.
M°. Tripiana•.J.Va1lverdi:“E!
fi11delaplujad’or”!Josep.
Ma.AlOyfCreaciô:“Noternisla
Babel”/JosepFàbregasDebat
sobree!fètliterarialBages:.
r
ContesdeVinyesjClùet, editats a
BèfgaReediciode‘Manresa
Panorama_d’unaciitàt”
.:‘

“Cridemquisomi
que tothom ho
escolti./, I en acabat,
que
cadasci
es
vesleixi!
com
bonament
li
plagni,
i via
fora!,! que lot
està perfer I tot és
possible”
MIQUEL
MARTI
IPOL
-

I

bAN

E TEVE

D’esquerraa dreta, un momentde la presentaciode!!Iibre,la sobrecoberta’
i !‘autor,el doctorJosep Ma Gasol

ENlapresentacié,l’alcaldeCorneteiposàeldesigdeferuneFundaciôperalaHistôria

“Panorama
d’una
ciutat”,
reeditat,
vaser
ii: protagonista
béaidolDiadolLiibro
E!recorddeJosèp.Ma.,VivesLlïrnbjcomapromotoraeÏaprimeraediciôde

Dirnecres passat al.vespre, àl
local de Sobrerroca Centre fou
presentat .el ilibre “Manresa
Panorama d’unà ciutat” del
doctôr Josep M. Gasol j Ai
mendros, reediciô ampliada.
actualitzada del ilibre d’igual
titol que s’edità l’âny 1971.
L’actè fou presidit per Joan
Guitart, conseller d’Ensenyament de la Generalitat;Josep
M.
Puigjaner, cap dcl servei
del liibre del Departament de
Cultura j Mitjans de comunicaciô de la Generalitat; l’alcalde

-

-

deixar la valoraciô de l’dbraa!
criteri dels futurs lectors, dcsta
cà que aquestaedici6 anava de
dicada a la memôria de Josep
Ma. -Vives Liambi i recordà- la.
frasc que Scmpronio escrigué
al desaparegut “TeielExpres”,
amb motiu de la primera edi
ciô: “aquest Iiibre és com una
targèta. de visita de la ciutat de
Mànresa”.

“Manresa.Panoramad’unaciutat”I’any1971jeldesigdeJoanCornetdefer:
unaFundaciôperalaHistôriadeManresavanseralgunsdelsaspectesméssobre
sôrtintsdel’actedepresèntaci6delar.eediciôd’aquçll11ibre,ôbradeJosepMa:.

-

Gasol, ambpresènci. d’autoritatslocals,delaGeneralitatinombrôspûbliè.
Tretze anys desprs,e!“Panoramad’unaciutat”s’haposataldia.
.

Barcelona; Valentj Roqueta
President -de la Cambra de
Cornerç de Manresa; el doctor
Josep M. Gasol, autordel lii
brè; EmiliPlanas, de Liibreria

de Manresa, Joân Cornet;’
n’Onofre Boué regidor de cul
tûra de l’Ajuntament de Man
resa; Josep M. Calmet, vice
resident de la Diputaciô de

Sobrerroca, edftor; Josep Ma.
Guardiola, coordinador gene
rai d’aquesta reeiliciô.

-

Parlaments

-

.

-

-

Cap dcl ServeidelLlibre

E!

de la Generalitat, Josep M.

Puigjaner centrà la importân

-.

cia d’aquest tipus d’edicions en
cl fet que permeten situar-nos mi
Ilor, saber on som, qui som, cap
anem, com una possibili
Guitart, ôonsellerd’Ensenya on
ment de la Generalitat, el qual tat de “saber-se a si mateix” j
subratllâ que “aixô ho fem els
cedi la paraula a Josep
catalans i no hi ha cap altrepo
diola que després de res
saltar diferents aspectes de! ble de la pentnsula que ho
procés d’ediciô de i’obra féu faci”, referint-se a i’àmpiia
quantitat d’obr-es editades re
una ressenya d’agraï-ments a di
ferents persOfleS i col.Iéctius, ,centment d’investigaciô sobre
histôria de les nostres ciu
destacant el- manresanisme que la
tats.
fan possible aquest tipus d’em
preses. Com a exemple preciar Una fundacié
de manresinisme reordà la fi t
Novamènt, Josep M. Vivès
gura de Josep M. Vives Liam
Llambi fou recordat aquell ves
bi, aleshorès promotor’ de la pre en e! pariament que pro
primera ediciô de l’obra. A nuncià laica1de de la ciutat,
continuaciô, Ernili Plànas, côm Joan. Cornet, tot fentne esa editor, -recordà breument les ment com a company- dé condiferents publicâcions que-han sistori durant els seus primers
-vist la hum de la mà de Sobrei quatre anys de manament.
-roca. Lautor de! liibre, doctor Joan Cornet dcsvetllà l’interès
Josep M. Gasol, agrai la pre dels àssistents en anunciar la
sència dels po!itics, “que han creaçiô d’una Fundaciô per a la
sabut tro bar un espai en la seva Hjstôria de Manresaque per
intensa- activitat d’aquests metés l’ediciô d’una Histôria
dies” j assenyalà que “totsfem local que, sense voler restar im
repibIica, en e! sentit etimokn portància al ihibre que es pregic de la paraula é a dir, cosa sentava, fos més aprofundida
pûblica” referint-se ai fet que més cômp1eta;exhaua
•que_
escriure o editàr un -ilibre és àdhuc pogués abastar difcrents
portar a terme, també, una tas
volums j que es pogués fer sota
ca pébiica equiparable a la prè
la direcciô de Josep M. Gaso!.
pia deis mateixospolitics. En
Encoratjà a seguir en aquest ti-;
tre d’altres coses i després de
La presentaciô gaudi d’un
bon escaif de pib1ic, que atapei
la .sala Obri l’acte, en Joan

-

-

J.M.Gasol,
unaprolifica
trajectôria

-

-

-

-Josp M. doi j Airn
dros va néixer a Manresa,
i’any 1924, el 1960, va esser
nomenat cronista oficial director de 1’Arxiu histôric de la
ciutat j, a primers de 1977,
subdirector —àmb fùncions
de director responsable— dci
Museu Comarcai de Manresa.
Ordenat sacerdot l’any
1948, exerci diversos ministeris en poblacions importants
de! ‘Bagesi de la Plana de Vic
a Tarragona Des de 1961 es
canongé de la Seu de Manresa
j conservador de l’ar-xiu-i de!
museu d’aquesta basilica.

-

-

.

A Roma, -durant quatre
anys, cursà e,tudis de Teologia, Arqueologia, Arxivistica,
Biblioteconoma i Histôria de
l’Art.
Membre. corresponent d la
•

-

-

-

-

________-

•

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Reia1Acdèia
de Bon Lie- conferències discursos i ser
tres, ha estatvice-presidentde
-mons —smreerudits,
clars i
l’Associaciô Nacional d’arxididctics— i en els escrits pe
vers, bibliotecaris i arqueôriodistics i altres trebails lite
legs i ara forma part de la P0raris
nència territorial de BarceloLa producciô bibliogrâfica
na,; de! Conseil de! Patrirnoni
de! Dr. Gasoi supera liarga
Culturai de Catalunya, j de la
ment la trentena de titols. En
Comissiô diocesana d’Art Satre els quais destaquen,
cre,de Vic.
cenyint-nosais de tema local:
En i’àrnbit iocali comarcal,
“La Histôria de Manresa ex
ha exercit entre d’altres càr
piicada ais infants, La Seu de
recs e! de delegat de BellesArts
Manresa, La Caja de Ahorros
1 vice-president del Centre Exde Manresa 1el present Pano
cursionista de-la Comarca de
rama d’una ciutat.
Bages. Actualment presideix
Ha col.iaborat també en
el Centre-d’Estiidis
dl
Bages,
publicacions
d’altres indrets
de!
qua! fou fundador i prinen obres coi.iectives
impor j
cipai anirnâdor.
com
tants,.
la Gran Endiopè
: La seva experiència peda;
diaatalana, Gran Geografia
gôgica, assolida al !larg de
Comarcalde Cataiunya, Die
mésde quaranta anys de procionario-del hogar catéiico
fessié
docent en diversos -ceri(del’editorial Juventud)i Ca
tresi- nivelis, es manifesta en
talunyaromànica.

-

-

-

-

-
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-.
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Espresentàelségonvolumde‘Manresa1885-1935”

Calanar
formant
prôgressivarnent
unaeducacuo
.hterarua
mes
amplia
ut

u

•

V

t

.

tom els’ carrers j les esglésies i
Elscinquantaanysd’histèriadèManresaquevan
convents manresans, aixi com
de1885a1935estancadavegada
mésdocumentats l’esport entre d’altres aspectes
a ressaltar. N’Onofre Boqué va
gràficament,decaraalgranpûblic,gràcies,ara.alsedestacar la importància de lligonvolumquerecul!imatgesdel’època,sorgidesde
bres com aquest per tal de co
néixer
més de prop
el que havia
1’arxiudelseuautor,JaumePonsjAgullô.Lapreestat Manresa
abans.
sentaciôd’aquestIlibrefoulaprimerapart
d’unacte
quetingùécoma plat fort un debatsôbre “Elfet lite- Taula rodona
rari al Bages”, amb la intervenciô d’inte!.lec Tot seguit, s’inicià la taularo
dona sobre “Elfet literari al
tuals j literats.
-

•

corresponia a la diversitat de -perquè no es caigui simplement
parers o dc personatges. Espe
en una particular recitaciô his
cialment destacablcs van ser les tôrica sinô que pcrmeti una
recomanacions de Tomàs Ca
educaciô de ha sensibihitat
bot: “no caure en e! parany
literària.
El polèmic tema dels premis
del bilinguisme, més facil de
superar que en e! temps que hiteraris, cami d’accés que segui
vaig començar a escriure”, di- ren Pere Fons j Antoni Pascual,
gué, i ehde no voler-seprofessi
fou probablement, eh gran
onalitzar escrivint, guanyar
absent.’ En canvi, la qcstiô de
s’hi la vida. Aixô reflecti dues la influència de! sexe en la crea
problernàtiques concretes: la ciô hitcrària, plantejada pci pu
idiomàtica, cal -escriurc en la blic, va motivar la contraposi
llengua-marc, l’econôrnica, a ciô més clara de parers de la
les quals, posteriorment, Joan tertûlia entre els quatre p0Badia n’afegiria, des de la seva nents: mentre per a P.Fons i J.
àptica de professor, d’aitres: cl Badia era un factor més que
desconeixement de la literatura juntament amb moit d’altres
universal pels escolars i ci que podia motivar unes diferenciaci
ons, perô no condicionants, per
aixô imphica: que caldria refor
a Tomàs Cabot i A.Pascual hi
ma els programcs d’cnscnya
ment, on predomina actualment ha quelcom. que quedà en abso
l’ensenyament de la iiteratura luta ambigtiitat, 7ue fa diferent
castellana j en menor grau de la una obra escrita per un ‘home
catalana. Cal un més ampli de la que pot escriure una dona.
abast d’aquest ensenyament

.

Dijous al vespre, én un acte de bre de Jaume Pons va ser presi
caracter marcadament literari, dit pci regidor de cuitura de l’A
es va presentar cl segon volum juritament de Manresa n’Ono
dei reculi “Manresa 1885- fre Boqué, cl President dcl Cen
1935, cinquanta anys d’histè- tre Excursionista esmentat,
ria gràfica” de Jamue Pons j Annand Redondo, j el propi au
Aguilô. Histôria i curiositat es tor, Jaume Pons j Agullô. El
barregen en una obra que am- parlament dcl senyor Redondo
plia j mjllora la precedent, pre- çs limità a feijcjtar la Secciô
sentada a finals de l’any passat. d’estudis, cl senyor Badia per la
Ambdôs volums sôn edjtats per seva col.laboracjô r la correc-’
la Secciô d’Estudis dcl Centre cjô de textos j cl propi autor pel
Excursionista de la comarca trebali esmerçat en una obra
dcl Bages, entitat que organitzà i’èxit de la quai ve garantit per.
també cl coi.loqui posterjor i’exhauriment. dcl primer vo-sobre “El fet literari al Ba- lum. Jaume Pons explicà les
ges”, que fou retransmès per caractenstiques d’aquest. segon
Ilibre gràfic, amb més pàgines
Ona 7 Ràdio.
que el primer i amb força docu
L’acte de presentaciô dcl 1h- mentaciô gràfica i escrita en.

.

Es presentà
oficialment
De la indûstria
al’arnor;0]
‘Manresa.
Panorama
d’una
ciutat’;1]
L’amor
a
J.Camprubi
I Poemes
de
les
“La dinàmicaJosepFeua “Darrera
d’unpoble” ‘lei rneu paraules”
peiegrinatge”
(ve de la pàg.19)

-

pus d’iniciatives editorials j que
tart de bo que l’editor, en
‘aquest cas n’Emili Planas, p0gues fer-hi negoci, perquè aixô
demostraria una bona acollida
per part dcl péblic i un interès
cultural prou important.
Tancà’ l’acte cl conseller
d’Ensenyament de la Generali
tat, Joan Guitart. Exposà la
necessitat que.a Catalunya es
facin obres com aquesta que
permetin conèixèr millor cl
nostre pais, la nostra histôria I
establi un paral.lelisme entre la
‘progressiva incorporacié de!
català a l’escola i l’increment
de ilibres en català que puguin
nodrir aquell procés.
El Ilibre
‘Manresa. Panorama d’ana
‘ciutat” és una obra que, ha es
tat revisada a fons tant iiterà
riament com gràficament, cl
que constitueix tota una garan
tia en aquesta reedicié. Consta
de setze capitols, a l’igual que
la primera ediciô. En cl primer,
“Cor de Catalunya”, situa gen.
gràficament la ciutat fent ho
nor ‘al famôs eslôgan turistic.
Després
segueixen: ‘‘Una
Ciutat-planeta, La histôria, Els
monuments,
Records igna-,
sians, La ciutat moderna, Les
fonts de riquesa, L’ambient
cultural,
Festes i fires,
L’esport, la tradiciô religiosa,
Glossa dels manresans il.lus
tres, Projecciô universal dcl
nom de Manresa j la comarca.
Cal advertir que s’han upri
mit en aquesta reediciô la tra
ducciÔ al castellà dcl text que

•

•

•

Bages” en la quai van partici
par Joan Badia, professor de
llengua; J.Tomàs Cabot, es
criptor; Pere Fons, poeta; 1An
toni Pasqual., novel.lista, sota la
moderaciô de n’Emili Marti
nez, responsable de la Seccio
‘d’Estudis dcl CECB. La pre
sència dels altres convidats
(1ranccsc Blancher, Lluis Cal
derer, Gabriel Mora i Arana I
Manuel Quinto) va ser excusa
da per’ diferents raons particu
lars. Eh coHoqui pcrseguia un
apropament ais aùtors més des
tacats de la comarca, moites
vegades força descdneguts a ca
sa nostra mateix, a partir de les
vivències personals sobre com
havien accedit al môn de la literatura. La diversitat de camins

•

en la primera puhilicaciô s’in
cloia al final del liibre en fulls
de diferent color. S’estimà que
si es feia aquesta traducciô ca
lia’ fer-ne també a altres idio
mes internacionals, la qual co
sa encaria excessivament
l’obra; d’altra banda, cl que fa
tretze anys era una precauciô
necessària ha passat a ser una
questiô suplementaria.
L’ampliaciô de contingut
més notable es refereix al capi
toi de la histôria, aixi com en la
quantitat d’il.lustracions: uns
tres-cents gravats dels quais un
centenar sôn a color; pot»es
d’aquestes fotografies sôn re
peticiô de les’incloses en l’ante
rior ediciôi, fins i tot la que en
ceta cl llibre, després de la por
tada, una imatge de quitxalla
davant la porta de la Seu que
pot semblar la mateixa que la
de la primera ediciô, fou feta de
cap i denou, amb la col.iabora
ciô d’una vuitantena Ilarga d’es
colars. Aquesta imatge, vol ser
un pôrtic visuai i un resum dcl
piantejament ‘dcl’ llibre, com
exposa cl peu de’foto: “Veil I
flou: artistiques construccions
româniques j gôtiques; infants j
automôbils. Un sttnbol de la
ciutat, ensemshistôrica I mo
derna, contemplativa vivaç I
atrafegada”.
L’actualitzaciô també es no
ta en cl format (23 per 33 cm).
que segueix la ‘tendència més
moderna j europèa en aquest ti
pus d’edicions, amb sobreco
berta il.lustrada amb una foto
grafia d’Albert Camprubi so
breia quai se superposen cl ii
tol j els noms d’autor j editor.

-

Com’ moit bé explica la
àontraportada dcl llibre, “Di
nàmicad’un poble”, de Jo
sep Camprubi j Plans és “una
instantània retrospectiva de
Manresa ide la impiantacié
industrialal nu Cardener, n
cavai! dels segles XIX j xx;
amb un protagonista d’ex
cepcié l’aiguat de 1907”.

Aquest és eh motor de tot cl
discurs histôric que l’autor
planteja al llarg dels dos cen
tenars i mig’de pàgines. Arran
de l’aiguat, eh hhibrerepassa,
ben documentadament tant en
la part escrita com gràfica, cl
reeiximent industrial
una
cinquantena de fâbriques, val
a djr que mogudes per ha força
de l’aigua— al llarg dcl segle
XIX.
Després, en cl segle
XX, si bé la catàstrofe de l’ai
guat de 1907 seria superada,
altres causes minvarien la vi
da industrial a la vora de! Cardener. El lhibreté quatre capi
tols: L’aiguat; la reconstruc
ciôhistôrica de la hinia industrial dcl Cardcner a Manresa;
de Cardona a Casteilgahi amb
la força de l’aigua; i cl ferrocar
ru econômic Manresa-Ber
ga.
—

-

Amb un prôleg de Mn. Climent Forner, rector de Na
vàs, que tanibé ,comenta les
caractcristiques métriques i
poêtiques de l’obra, mossen
Josep Feu j Sala (Manresa,
1915), capellà dcl Monestir
de Caputxines de Manresa,’
ha editatun recull poètic titu
lat “Dcl rneu pelegrinatge”
en cl quai descriu vivèncics
seves des que era semina
nsta a Vic fins ara.
La guerra civil ocupa ha pri
mera etapa, amb ôomposici
ons poètiques que palesen ci
drama viscut en evadir-se
“cercant pacifies horitzons” i
incorporar-se desprds ah
front de la gucrra en acabar
els seus estudis ‘a França i
Pampiona. La segona época
ès la normal d’un capelhâ que
exerceix en pobles, quasi tots
cils de! Bages. Fina!ment, des
de fa uns vint anys, retorna a
Manresa j de la’ciutat i rodali
es en remarca aspçctes pro
pis, religiosos i de la natura. Eh
Ilibre, de dues-céntes cmquanta pàgines, ha estat im
près a Gràfiques Perramon i
‘distribuït per Llibreria Sobrer
roca S.A.’

“Darrera les paraules” és cl
lhibre que l’autora manresana
Beatrice Niffennégcr. presen
tà dijous passat a “El Sielu”
A h’acte de presentaciô hi fou
present e! periodista Moya
Angeler, ex-director dcl periô
dic manrcsâ Fia de Bages i
actual director dcl dianEl Co
rreo Catalan.
Aquest nou lhibre és cl se
gon que ha escrit fins ara
aqucsa cscriptora; recordem
que cl seu,piimer treball literari va aparèixcr a les ilibreries
h’any passat quan faltaven pocs’
dies per Sant Jordi, amb cl titol
de “UrieLfo iia meva mare”.

-

En aquest nou ilibre cal re
marcar ha tasca i!.lustrativa
reahitzada pci dibuixant man
resà Manel Soteras_a partir
dels diferents- poemes de h’au
tora, alguns dels quals desta
quen per la seva brevetat sense que aixô vuigui dir que per
din la intensitat que, en con
junt, tots tenen. E! cornu de
nominador de! recuil és ha te
mâtica amorosa, i a un altre
niveli segueix de prop ha hiniaj
l’estil creatiu iniciat amb eh
primer llibre dc Beatrice
Niffenneger.
RICARD OLIVA
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PublîèatUnrecUlidelsseuscontes
Editatelprimer
‘Vinyès
•i
Cluet.
va.
sér
recorda
.volumd’4ètes»
de:
la
aBerga,
en la Diada:
dol‘Liibre
XXVIAùemblèa.:
d’estudièsos
•

Maigrat que fms cl proper dia
5 de maig no es faci la seva pre
sentacé oficiai, la festa de! L!i
bre d’enguany ha vist publica
des, també, les ponències pre
sentades a la XXVI Assemblea
Intercomarca! d’estudiosos en
el que constitueix el volum pri
mâ de les “actes” d’aqùesta
trobâda que fou irganitzada pel
Centre d’Estudis de! B ages els
diesl7 j 18 d’octubre de 1981.
L’ediciô
d’aquest
ment dels,
treballs primer
Ilegits lliuta
o pre
sèntats’ a i’esmentada Assem
blea ha estat possible gràcies al.
suport de! Departament de Cul
tura de la Generalitati de l’A
juntament
Manresa.
Ls p0cornunicacios de que
no s’han
gut incloure en aquesta ediciô
hôm espera poder-les Ilegir pro
perament en e! que serà cl vo
lumlsegon de les “Actes”.
Àquesta obra. onsta d’unes
dùes-centes cinquanta ,pàgines i
uha ‘vinteha d’il.iustracions, j cl
preu de venda és de mil dues-

centes, amb un important des
compte per a!s socis de! Centre
d’estudis del Bages, que el po
den adquirir a la Secretaria de
l’entitat..

•

..

Aquest primer vo!um recuil la
crànica de l’Assemblea, amb
!‘Acte i el discurs d’obertura que
pronuncià cl senyor Joan Vilâ j
Valenti; les cinc ponències que
hi van ser llegides (a càrrec de
Josep M. Gaso!, Albert Benet,
Xavier Sitjes, Ramon Amau I
Joan Vi!à) j quinze comunicaci
ons ériginals de Josep M.Aina
ud, JoaquimAloy, Antoni Bach,
Josep M.Badia Masgrau, Enric.
Bagué, Ignasi Baiges, Aima M.
Balaguer, Jordi Rolôs, Antoni
Borrràs j Fe!iu, Antoni-Borràs
Francesc Junyent, Bâldomer
Colldefoms, Jacint Corbella,
•Georges Fabre, —Marc Ma
yer— Isabel Rodà,.

•

Dii ous al vespre .va tenir iloc
la presentaciô del liibre d l’es
criptôr bérgued Ramon Vi
nys i Cluet “A là boca dels ni
véls’.’ a la sala de l?Auditori de
!‘Hospital Vel! de Berga; :en
motiude là Diada delLiibre.
L’acte fou presentat pérJor
di Puntas 1e.l’Arnbitd Recr
ques del Berguedà i, à conti
nuaciô en Francesc Miravitlles
de l’editorial Bruguera j dels lii
bres de! Mirador va presentar
la co!.!ecciô en la quai s’inclou
el llibre de Rarnon Vinyes,.tot j
anunciant un nou tito! d’aquest
il.lustre berguedâ que sortirà
pub!ièat a finals d’any j que du
rà per nom “Entre sambes i ba
nanes”.
.

•
•

•

‘Pilar-Rahola,escriptora j crj
tic literari, va •par!ar obre la
personalitat
de Ramon Vinyesintel.lectual
j de la influència

que va tenir sobretot a Colm
bia i en menys intensitat a-Ca
talunya, va ressaltar que cl seu
pensarnent va ser “un dls més
•destacats j avançats de l’època
E! disseny de la coberta de la en què vivia j de la dificultat’
publicaciô corraipon al recoma-’ d’enteniment de la seva obra
que aixô va comportar. Finalnat per la Generalitat cara a uni
ment Jaume Htch va par!ar
ficar totes les publicacions d’a
de! Ramon Vinyes literat,
questes Assemblees.
centrant-se en e! !iibre que es
presentava explicant amb detal!
.

JORDI SIMON

-

•

•

els contes i els aspectes ‘de! dors amb una medalla comme
morativa de! centenari de Ralienguatge i la poesia que carac
terizaven la seva obra literària. mon Vinyes. Aquest acteorga
En acabar la presentacié, j nitzat per L ‘Erol,’les !iibreries
abans de començar un reeixit Astral, Huch i ‘Sala amb la
col.laboraciô de !‘Ajuntament,
coLloqui, els regidors de Cultu
•ra j Festes de’ l’Ajuntarnent de va constituir e! preludi de! pro
Berga, Josep Carreras î Daniel’ grama de’ la Diada dcl Liibre
d’ènguany.
Tristany van obsequiar els éra

La mûsica tradicional (iII).
La Màgia, e! simbolisme j la mitolo
gia. tenen un l!oc importântissim en
l’esdeveniment de les mûsiques tradi
cionals. També’ la funcionalitat j e!
perquè pràctic i iliul•.
de! fet sonor, ‘la
senyalitzaciô i e! reclam per a la caça,
primera activitat d’adquisicié cone
guda per l’home, aixi coin l’expressiô
de les creences j l’excercici de! seus
ritus,’ han trobat en les musiques pri
mitives e! vehicle idoni de les seves
realitzacions.,
La funcionalitat i les tècniques més
elementals d’adquisiciô, com és la de
la caça s’han vist des de la més remo
ta ancianitat acompanyades de la se
nyalitzaciô actistica i musical. També
les societats agràries’ varen heretar
aqueli comportament musical de!s
homes primitius i encara avui poden
escoltar cançons i tonades destinades
a la sega, a la l!aurada, al batre o bé a’
aitres àctivitats sedentàries.
Naixément, ritus d’iniciaciô, ritus
nupciai i finebre, sôn circumstàncies
de la vida de l’home en’les que la mCi
sica hi té un paper dccisiu. E! cicle de
I’any i els seus diversos esdeveniments
i
celebracions proporcionen
a
totes lés societats un marc idoni-per a
lexpressiô musical.
Quant ais mitjans d’expressiô d’a-.

questes mCisiquc’s
cal tenir ciara’i’esen
cial’dicotomia qic presenta l’exprèssiô vocal i l’instrumental. Anibduesfor
mules, perô, es conjunten manta ve
gades per obtenir un sistema hlbrid.
Les emissions vocals determindi es
tils de repertori j la gènesi evolùtiva
dels intruments musicals està fnti
mameât iligada al desenvolupament
de les diverses activitats dels gnis,
hu’mans. La histôria dels instruments
musicals s’ha de vincularamb les es
tructures socials dels diferents pobles
en la mesura que determinats sona-:
dors formen part de! seu patrimoni
cultural:
Per poder relacionar comparativa
ment tots aquests factors i cercar la
veritable vinculaciô d’aquel’les mûri
ques a la vida dels individus, les seves
funcionalitâts ‘j e! seu perqué désser
‘en les comumtàts humanes que les
practiquen, la moderna ciència ano
menada etno-musicologia —estudi
profund de les mdsiques tradicionhis i
populars—, proporciona tot un com
plex
pcrô interessantissim camp
d’acciô j de recerca tendent a correla
cionar sempre els fets homemusica
societat anib miraments interdis
ciplinaris.
•

I
-•

‘

—I
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AcabadeditarelIlibre“PoetesdelsegleXX”

I.

R..Felipô
“El català
al môn”

Prûpers
nûmeros
inôùogràfics.
dé “Faig’.’
I cicle’
sobre
narradors
SegonshafetsaberI’equipdecoordinaciéde“Faig”,
revis,taliterària,queacabadepublicarperaaquesta
Festa de! Liibre un volum recollint e! contingut de
!es conferències de! cicle “Poetes dcl segle XX”, els
propersnumerosdela.publicaciôanirandedicats
monôgràficament a Foix, Camer i Carles Riba.
Amésamés,aquest
mesdernaigorganitzaunnou
cicle de xerrades que aniran dedicades ais “Narra
dorsdelsegleXX”.
La revista Faig ha anunciat la dedicat a Josep Camer j Carles
publicaciô d’aqui a poc del seu Riba, amb motiu dcl centenari
numero 22, dedicat monogràfi
dèl naixement dcl primer j dels
cament a la figura de Josep Vi
vint-i-cinc anys de la mort
cenç Foix. Aqtlest ntlmero tin dcl segon.
drà com a atractiu especial les
il.lustracions que ha acceptat D’altia
banda, s’està tre
de realitzar i’artista plàstic An
ballant la possibilitat d’editar
toni Tàpies, j que inclouen una un numero dedicat al grup de
portada a tot color.
creadors dcl Maresme vincu
Faig preveu, a més a més, per lats ai col.lectiu “Capsa”, “en
a finals d’any la publicaciô. la ténia de concebré la revista
d’un altre monografic, aquest no. com de tesi siné com a eina

Si bé no es tracta de nôve
tat estricament dcl dia dcl
Liibre 84, per proximitat i in..
tenciô cal ressenyar en
aquestes pâgines e! i!ibre de
Ramon Feipô “El català al
môn”, un exhaustiu recuil
de les publicacions j de les
emissions de ràdio que utilit
zen cl català de forma inte
gra o predominant arreu
d’Europa, Amèrica i Ocea
nia. L’ autor està estretament
vmcuiat a la Setena Regiô i
l’ediciô ha anat a càrrec de
Editoriai El Llamp, de Bar
ceiona. Ramon Felipô va
néixer a Manresa cl 1950 j
va residir alguns anys a Soi
sona i a Berga, ha publicat
trebails a Regié 7 i és mem
bre dci Conseil Assessor de
la revista bergucdana “L’E
roi”.

d’intercanvi cuitural atenta a tantes peticions, doncs toca u
tant per peticié.” Pere Fons,
les iniciatives que es produei
un dels membres dcl Conseil de
xen ais dferentsfocus gene
afirma pcrsonal
radars qùe hi ha a i’àrea cul Redacciô,
ment: “Trobo greu que la Ge
tural catalana’
neralitat no vulgui entrar en
Aquest és cl nové any d’ediciô criteris d’estètica ni de con
de Faig, que fins al present ha tingut a l’hora de les afudes,
posat a la venda un total de 21 fa que aixt qualsevol’ casa
ndmcros, amb una difusiô esta
mal girbada, acaba rebent et
bilitzadora en els 600 exem
mateix tipus d’ajuda que co
plars per ais nûmeros ordinaris ses fetes amb dignitat per
j en 1000 exemplars per als mo gent que s’hi trenca les ha
nogràfics. L’ autofinançament nyes”.
nô els treu de problemes de li
quidesa j esperen com aigua dc
Proper cièle
rosada l’ajuda econômiça insti
tucional: “Hem anat a unape
D’altra banda, e! grup de Faig
ticié de subvencions progra
ha anunciat, en roda de premsa
mada, sabent abans j ben dur
què voléem fer. Per ais cicies de Pere Fons i Lluis Calderer,
la celebracié d’un cicle de con
de conferències hem tingut
suport de i’Ajuntament iper u ferències a Manresa sobre
“Narradors del Segie XX
un ilibre que acabem de treu
re, de la Diputacié. Quant a La primera part d’aqucst cicie
la revista, hem demanat e! su- comcnçarà cl dia 4 de maig i es
desenvoiuparà al !larg dels qua
port de la Generalitat, la quai
tre divendres d’aquest mes. Les
ens ha aplicat et mateix raser
conferències seran: e! 4 dc
que a totes ie pubiicacions:
maig, de Joaquim Maiiafrè
tenim aixé disponible, tenim
sobre James Joyce. L’ 11 de
maig, dc Joscp Murgades sobre
Frank Kafka. E! 18 de maig,
de Lluis Calderer, sobre Wiiii
am Fau!kner. I et 15 de rnaig,
de Fe!iu Formosa sobre Tho
maS Mann.

-

Onzeartistes
ais “Quadern
de taller”

“.

Una altra ediciô de la quai

La revista
haencetat
laseva“col.Iecciô
literària”
analitzant
cinc
poetes
contemporànis

•

L’equip de “Faig” ha presen
tat aquesta Festa del ilibre e!
recul! de les conferències que es
pronunciaren l’any 1982 sota
l’epigraf “Poetes de! segle
XX”, que a i’ensems d’na titol
al volum, editat per Edicions
Intercomarcals, S.A. i Edicions
dcl Mali, S.A., de Manresa j
Sant Boi, respectivament. E!
contingùt d’aqùest liibre,
doncs, se centra en l’anàlisi de
les obres i les figures de poetes
contemporanis com Caries Ri
ba (a càrrec d’Enric Sulià), Eu
genio Montale (per Josep Ju
nyent), T.S.Eliot (per Alfred
Sargatai), Jorge Guiiién(a càr
rec de Jaime Gil de Biedma) i

R.M. Riike (per Lluis Calde
rer).
Segons declaracions de! ma
teix cquip de Faig, “es un lii
brefet a Manrsa, peré no és
un liibre xovinistament man
resà, siné un ilibre més en ca
taiù iper a tota l’àrea cuitural
catalana; aixè va d’acord
amb la nostra voluntat que
Manresa sigui un focus cul
tural normal que irradié com
poden irradiar els de Barcelo
na”. Aquest pot ser cl primer
voium d’una série (‘.‘Faig, coi
.leccié literària”), que aniria
recollint les aportacions que es
fessin en çerrades diverses,

com pot ser cl cas dcl cicle
sobre narradors contempora
nis, que ès j.a a punt per al proper mes de maig. Els textos sôn
en català lievat dcl que es refe
reix à Jorge Guillen, en cl quai,
per un obvi sentit. dc normalitat
culturai, s’ha respectat e! caste
llà original de la conferència de
Gil de Biedma. Consta d’un
centenar dc pàgincs j la seva
edicié ha estat possible gràcies
al suport econômic de la Dipu
taciô de Barce!ona;cs posa a la
venda ai preu de sis-centes pes
setcs (quatre-centes cinquanta
per ais subscriptors de la
revista).

.
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Les coferències tenen el suport econômic i patrocini de
1’Ajuntamcnt de Manresa j la
coi.laboraciô de la Caixa dc
Barcelona, al local de la quai, al
carrer Guimerà, se celebraran
cada divendres de maig a partir
de dos quarts de flou dcl
vespre.

...

DE CERAMIQUES
t eves
CARRER

d’Abri!

al 6 de

HOHABIS:
11 a 2 1 5 a 9 / Festius:

Feiners:

Hi ha la inteniô de reco!lir
aquestes conferències en un iii
bre, com es va fer amb les pro
nunciades l’any 1982 sobre
Poetes de! segleXX. Aquc.st
ès e! quart cicle que fa ci grup
de Faig, i està dcstinat tant a es
tudiants com a iiiteressats en la
litcratura en gcnerai.

NOU,

Maig

12 a 2 j 7 a 9
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hem dc fer esment aqul és
dels Quaderns de Taller, vo
lum segon, els quais van ser
presentatsja â començaments
de mes amb tota una quinzena d’actes. La seva publica
ciô, perô, no deixa d’estar
vincuiada a Sant Jordj,ja que
ia seva apariciô anuaiva lii
gada, segons cl compromis
que els seus autors van con
treure l’any passat, a aques
ta data. Gràcics ai suport
institucionai, i’ediciô d’en
guany surt per un preu equi
valent al primer quadern i
permet la inciusiô d’un casserte amb les musiques de
Manuel Camp i Josep Pa
drô. Els aitres artistes incio
sos sôn Jaume Badia, Josep
Barés, Lluis Calderer, Enric
Casas, Pere Fons,Josep Ma
Massegû, Pere Porquet,
Joan Segon j Pep Pujoi.
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Riikeola tristesapenetrant

“Feliços
els qui
creùran...”

JOSEP M. TRIP1ANA
Vaig descobrir Rainer Maria Riike per mitjà de! liibre “Cartas
a un joven poeta” (Alianza Editorial 1980) i automàticament va
incidir en el meu estat d’ènim a !a manera d’un revu!siu ja que
commou el seu ze! formôs per !a vida i, encara més, perquè cre
que ho va ecperimentar a Paris malgrat e!s seus sofriments i fati
gues. Rilke va arribara Paris l’any 1902després de plàcides stn
cies a Rûssia 1Worpswede. Va ésser aquella una etapa aparentment
inestable durant la quai Riike s’imbueix de la seva ad
miraciô per Rodin de! apal va exercir com a secretari. Tant Riike
com Rodin sôn esc!aus de la bellesa estètica, estimen la forma per
damunt de! concepte1potser per aixô Riike diu que “...els poetes
fan molt mal en queixar-se en comptes de transformar-se, durs, en
paraules com et cantell d’una catedral es transforma en l’assossec
de la pedra...”. Rilke agraeix a Rodin el seu exemple de treballa
dor constant, obstinat,per mitjà de! qua! li dôna a entendre que
l’art no és tant la consequència de l’,estat animic passatger que els
romàntics anomenen inspiraciô, quan et fruit de l’elaboraciô con
tinuada, pacient, dia a dia, a totes hores, és l’assoliment ûltim.
El poeta es troba sol a Parjs, i ès et seu un acte perfectament ela
borat de ilibertat, I ens invita a baixar en la seva soledat renun
ciant per part nostra a arribar a ser poeta ja partir d’aquest punt
la vida trobar camins nous j propis que és el més important.
Sé que ès molt dificil salvar-se dels ternes generals j retornar
constantment als que ens ofereix la prôpia vida quotidiana; s’ha
d’intentar com cl primer home dir e! que es veu, s’experimenta, es
tima j perd, perô j,com conèixer si aix? ès aixj? Necessitem abans
una educàciô del pensar. Aquesta educacié ,d’on ha de fer sortir

•

e! pensar? Ho ho ha de fer de la filosofia mateixa? E! primer ps
en aquest cami va ésser Sein und Zeit, l’obra d’Heidegger marcat
decisivament per Rilk;el ciual va conéixer e! 1924.
Riike li diu a Franz Xaver Kappus que. intenti estimar les pre
guntes mateixes, com habitacions tancades j ilibres escrits en un
idioma moit estrany... No ça! buscar ara les resnostes oerûuè tam
poc no les podem viùre i en definitiva es tracta de viure-hotot. Vivim
ara les prèguntes, potser desorés, poc a poc, sense adonar-nos-en,
viurem, en un dia llunyà endinsant-nos en la resposta, un dia llunyâ
enfront de la temàtica central riikiana: la mort, l’amor a la vida, a
la dona, a Déu, l’escriptura. També l’art només és una manera
de viure, i, hom, vivint de quaisevol manera, és pot preparar per a
ell.
Una noia contempla la tomba de Rilke en e! cementiri de Raron
(Riike va morir el 1926 de 1eucmia1als 51.anys) i penso que amb
massa facilitat entenem et final de quelcom en un sentit purament
negatiu, coma simple cessaciô, coma detenciô d’un procês, fins j
tot com a deterior i impotència. La tomba de Riike no significa fi
nal, acabament, reconcentraciô sobre les possibilitats més extre
mes sinô que forma part d’un context molt més ampli —e! môn,
l’home, Déu, mirant cap al ser... Aquesta noia podria ben ser la
presència projectada de l’escriptora Lou Andreas-Salomé en els
poemes de Rilke.
Contemporani de Mann, Hesse, Einstein, Broch, Proust, Va
lèry... Rilke es nega a proporcionar una veritat constituida, perô
desvetlla i fa viva la realitat que cada home porta dintre de si ma
teix. La força de Riike residèix side cas en el que constitueix e! seu
mateix ljmit: en la abséncia I e! desdeny de tot sistema.

LITERATURAPER A qENT JOVE

Edicions La Galera està pro Novell, Oriol Vergés, Jôles
tagonitzant una autêntica eufô Senne!!, Joan Barcelô i mols
ria editorial que li permet d’altres.
d’oferir ais seus lectors —majo... De tots e!s autors, perô,
ritâriament joves— un reguit n’hem de destacar forçosament
zeli d’obres sàviament se!eccio un, et nom del quaI va tan Iligat
nades.
a La Galera que ens és impossi
Es dins la col.lecciô “Els ble d ‘imaginar-los separats. Es
Grumets” on podem trobar les tem parlant, evidentrnent de
més brillants narracions de tota Josep Vallverdu. Amb la publi
mena: des de! conegut i ja fa caciô recentissimà de la seva il
môs “Elzoo d’en Pitus”de Se tima obra “El fuide la pluja’
bastià Sorribas —que ja està d’or’’, sôn ja tretze els titols
per l’onzena ediciô— passant d’aquest autor, editats dins la
per les novel.les d’en Carbô col.lecciô “Els Grurnets”.
amb la divertida “Colla dels
“El fil! de la piuja d’or” ès
10” fins a obres de la Maria una narraciô sorprenent. Els
•

•

•

CREACIÔ

No ternislaBabel
JOSEPFÀBREGAS

•

•

No et cremis, jovenet, en flams inûtils..
Oblida’t de! desànim 1redreça’t.
Recul! la fe que d’altres t’han robada
perquè caiguessis al desert escèptic.
Siguesaudaç 1amb nas ben fi olora
per destriar de les pudents camasses
els va!ors positius que omplen la vida;
No perdessis en va cap nergia!
La histôria dcl teu poble es fonamenta
en voluntat de ser irreversible.
Ets hereu d’un gran somni que trencaren.
Ara no n’ets conscient, mes, l’iritueixes.
On ets altres .deixaren carn i ossos
hi ha per a tu ta ratlla de partida.
Cal prendre la destrai que saps més nova
j esmolar-la ben fina amb mans de murri.
Cal ser prudent, no pas covard, la selva
recorda que és esc!ava de l’ingeni.
Sigues orfe de pors j de tendències.
Estima l’home pet valor de l’home,
no pel vestit, e! nas o la camisa.
Fes esclaves les teves circumstâncies,
no fos cas que et donessin captiveri
a la presô servil dcl miserable.
No breguis sol, la so!itud ès feble.
Surt al carrer. Hi ha homes en potència.
Dona’ls ilum i no fum, que ja t’esperen.
Sigues concret tocant de peus a terra.
La veritat fa homes veritables
j amb homes certs redreça’t i fes via.
No tenims la Babel, que hi ha principis
que al nostre pôble no la fan possible.

JOSEPCASALS

qui hem anat seguint la trajec
ciô tan diversa dels nombrosos
tôria de les novel.Ies d’en ValI personatges, la inevitable força
verdii estàvem avesats a dos dcl desti (“aquella força negra j
grans tipus d’obres: les narra decisiva que remou tot l’uni
cions amb niés o menys fons vers amb una bufada”); des
histôric o bé les aventu
d’una vertent més humana: cl
res protagonitzades per ani valor de la rob!esa, l’esforç,
maIs. Tant ens hi havia acostu
“et foc de l’estimaciô” (capaç
mat l’autor que la sorpresa, de canviar et desti),..
després de llegir aquesta obra,
Una obra curulla de detalls
ha estat gran. JosepVallverdii on convergeix e! bo j millor de
ha deixat —no sabem si la literatura d’en Vallverdtj: es
momentâniament— els seus cenes equilibradament patéti
•personatges de costum, els seus ques en l’episodi de la recerca
escenaris habituais j s’ha de les terribles Gorgones o en cl
Ilançat al môn mitolôgic dels de la nola encadenada. La sôli
déus I dels herois. El resultat ha ta mescla d’ironia j ingenuïtat
estat un llibre que explica la en les escenes dcl jove Faetô lia
histôria fabulosa de Perseu, d’en Narcjs... I la sensibilitat!
“filI de la pluja d’or”.
Aquesta gran sensibilitat de
Es una narraciô magistral l’autor ben palpable en l’enten’
que no sols no deixarem de re dridora escena dels veils Filemô
comanàr sinô que insistirem i Baucis, perô sobretot en !‘epi
perquè es Ilegeixi ja que consti
sodi on s’explica com Zeus fa
tueix una font inesgotable de concebre un fil! a Dànae. Sôn
valors j coneixements. Un llibre planes genials i carregades de
que a més a més de ser Ilegitper poesia.
pur plaer, permet de ser treballat
“E! fili de la plujad’or” serà
àmpliament: des del punt de sempre un bon regal. Especial
vista formai cal destacar, com ment, perô, ara amb motiu de
la festa de Sant Jordi. Primer
en totes les obres d’aquest es
criptor, et seu llenguatge acurat perquè és la Diada dcl L!ibre, I
segon perquè també Perseu va
i elegant, la sâvia construcci
de les frases, les descripcions haver de matar un monstre tant
carregades d’intensitat; en l’as
o més maligne que el drac.
pecte mitolôgic: la caracteritza
JOSEP MARIA ALOY
•

•

NOVETAITS EDITORIALS

El bilingtiismea Catalunya
El bilinguisme a Catalunva, IivcsIiga
do
psicokgi,
M . ÀugcIs Viladtn
Col .kccio ‘Quadcrns dc I’cdagog.ia’
Edilorial
tala.

Maria .Angcls Viladot, amb
els resultats obtinguts de les se

ves investigacions, tracta de re
soldre en aquest l!ibre eis dub
tes que encara tenim sobre la
veritable naturalesa psicoiôgica
j Iingiiistica dcl bilingiisnie, so
bre quins sôn els scus elecles en
et descnvolupamcnt Intel. ce—
Iua, lincliislie
I ctiSOiiu
dc liii—
dividu
hiliintie
equiIihrii
LI tichiIl va iiiciixci cl XIX
Premi Marli Julia dc il nslii ut

d’Estudis Catalans. Un estudi
seriôs sobre els eféctes en cl de
senvotupament intel.lectuat,
lingtuistic i ernotiu de l’individu
bilingilé j una série de refle
•xions sobre els aspectes sôcio
psicolôgics dcl contacte entre
IlengUes a partir d’una recerca
experimental.
•

tL

liinre aIoria

110¼ es

ciacles

sobre cl lenoinen bilingue j
constitueix un material de refe
rència bâsic per a lots aquests
que vulguin conèixer entendre
una mica més aquesta comple
xa problernàtica.

Tenim quatre versions
sobre els fets de la Resur
recciô de Jesfis i només
coincideixen en les coses
essencials. En moltes d’al
tres ens quedem sense saber què va passar exacta
ment. Mentre Mateu i
Marc
parlen
d’un
despiaçament a Galilea,
Liuc situa tots els esdeveni
ments a Jerusalem... Totes
les diferències que pugueu
trobar Ilegint aquesta part
dels Evangelis tenen la se
va raô de ser I et seu signi
ficat. No és aquest et Iloc
per fer-ne l’estudi.
Un punt en quê els qua
tre evange!istes coincidei
xen és la presentaciô dels
dubtes de fe dels deixeb!es
quant a la resurrecciô de
Jesiis. En cap moment no
se’ls veu propensos a
inventar-se un fet com
aquest.
Mateu, aban. d’explicar
que la seva missiô és “con
vertir tots els pobles”, ha
deixat dit que “alguns dci
xebles, perô, dibtaren”
Marc repeteix,referint-se a
Maria Magdalena i a dos
altres deixeb!es, que els
altres “no la van creu
re, no els van creure”. I, a
continuaciô, afegeix que
Jesiis “els reprotxà la seva
incredulitat”. Lluc en par
la segons et seu tarannà.
Quan tornen les dones de!
sepuicre, la reacciô dels
deixebtes és que “aquesta
histôria els semb!à una
quimera, i no se les cregue
ren”. Poc després Jesits els
dirà: “,Per què us alar
meu? ,Per què us vénen al
cor aquests dubtes?”; En
un dels episodis més carac
terjstics d’aquest evange
lista (cl dcl petegrins
d’Emads que escoitarem e!
proper diumenge), es diu
que “Déu impedia que els
seus aIls e! reconegues
sin”. Finalment, els deixe
bles acaben creient en la
resurrecciô quan cl mateix
Jestis “els obri els uils per
què comprenguessin et sen
tit de les Escriptu’es”.
•

•

J. Vallverdii:”El fuide la plùja d’or”

PAS A PAS, AMB
L’EVANGELI

•

•

A l’evangeli segons sant
Joan tenim e! cas d’un
deixeble, Tomâs, e! Bessô,
que ens ès proposat cada
any com a mode! en la cap
vuitada de Pasqua. E! seu
dubte és evident. I Jesis
acabarà dient-li: “No siguis tan incrèdul. Sigues
creient”. La resposta de
Tomâs ès sincera 1 espon
tânia: “Senyor meu j Déu
meu”. Heus aci tom Déu,
a vegades es fa trobadis
al final d’un dubte. 1 com
un fet semblant li permet a
Jestis de pronunciar unes
paraules de benaurança. Et
resultat serà, com diu
l’evangelista, que, “havent
cregut, tinguem vida en et
seu nom”. E! temps pasqua! és una bona ocasiô
per desitjar-h,.

