
APOSTA PER L’ENTORN La biblioteca de Gironella ha apostat per especialitzar-se en l’art romànic per convertir-se en un centre de trobada
d’aquest corrent que va deixar petjada al Berguedà i a la resta de territori. Al fons documental s’hi sumaran conferències i exposicions 

L’Arquitectura Romànica de Ca-
talunya de Folch i Torres, l’Atlas
dels Comtats de Catalunya,  l’In-
ventari de les esglésies de Catalu-
nya classificat per comarques de
l’Arxiu Gavin, juntament amb un
centenar de volums més, ja es po-
den consultar a la biblioteca de
Gironella. L’equipament, dins la
Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona, vol
esdevenir el centre de referència
de l’art romànic de Catalunya. La
biblioteca ha posat a disposició
dels usuaris un fons especialitzat
sobre el corrent artístic que es
complementarà amb la progra-
mació de xerrades, exposicions i
activitats divulgatives per donar-
lo a conèixer. 

El director de la biblioteca de
Gironella, Francesc Puig, va expli-
car ahir en la presentació d’aquest
nou fons que «des de l’obertura de
la biblioteca el 2015 teníem al cap
buscar una especialització per fu-
gir de les col·leccions estàndards
que oferim tots els equipaments»,
va dir. «Vam apostar per l’art ro-
mànic perquè és un tema que ens
relliga amb l’entorn més proper
però que també és present a tot
Catalunya», va afegir. En poc
temps, la biblioteca ha adquirit
volums relacionats amb aquesta
temàtica gràcies a les donacions
de la resta de biblioteques que for-
men part de la xarxa, que han lliu-
rat còpies d’estudis locals; publi-

cacions cedides per la biblioteca
del MNAC, que disposa d’una im-
portant secció de romànic; i tam-
bé d’altres que han deixat en di-
pòsit particulars. «L’objectiu és
poder disposar de les publica-
cions que fan referència al romà-
nic del Berguedà i de la resta de la
Catalunya Central i també del Pi-
rineu, on el romànic té molta pre-
sència. Evidentment, però, no vo-
lem excloure res», va afirmar. 

La consulta del fons anirà
acompanyada també de l’organit-
zació d’activitats per divulgar di-
versos aspectes del romànic, més

enllà de l’art. La primera oportu-
nitat ha sorgit de la unió dels es-
forços entre la biblioteca girone-
llenca i l’entitat Civitas Cultura,
que enguany ha organitzat la pri-
mera Biennal del Romànic Ber-
guedà. Tal com va explicar el seu
president, Toni Puig, aprofitant
l’aposta de la biblioteca i per clou-
re els actes de la programació,
s’han organitzat sis xerrades, que
tindran lloc des d’aquest diven-
dres fins al 27 de març. Segons
l’historiador Pol Navarro, coordi-
nador de les conferències, l’objec-
tiu és donar a conèixer el romànic

«d’una manera interdisciplinària,
no només des del punt de vista ar-
tístic, sinó també religiós, històric
o filosòfic». Per fer-ho s’han con-
vidat estudiosos de la Catalunya
Central (vegeu programa). 

D’altra banda, el regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Giro-
nella, Lluís Vall, es va mostrar sa-
tisfet que l’equipament hagi esco-
llit una temàtica, que, com la de
l’art romànic, «encaixa molt bé
amb el Berguedà per l’entorn i la
situació» i que «serveixi per am-
pliar la interpretació i la divulga-
ció», d’aquest corrent al territori.  

La biblioteca de Gironella vol ser el punt
de referència de l’art romànic de Catalunya 
L’equipament estrena un fons bibliogràfic especialitzat que es completarà amb exposicions, xerrades i activitats divulgatives 
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L’historiador Pol Navarro, el director de  la biblioteca, Francesc Puig,  Toni Puig  (Civitas Cultura) i el regidor Lluís Vall 
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La tercera edició del Cosmògraf,
dedicat a la reflexió i al pensa-
ment, que enguany ha posat l’ac-
cent en les dissidències i les in-
submissions, encara la recta final
i tancarà aquesta darrera setmana
amb dues importants veus feme-
nines. Avui, la filòsofa i assagista
italiana Donatella di Cesare,  pro-
fessora de Filosofia Teorètica a la
Universitat de Roma La Sapienza

i última alumna de Gadamer, llui-
tadora incansable contra els
grups feixistes italians, parlarà de
com educar en la memòria histò-
rica per evitar totalitarismes en
l’actualitat. La conferència l’orga-
nitzen el Centre Cultural el Casino
i el Grup de Professors de Filosofia
de la Catalunya Central. L’ende-
mà, l’arquitecta i urbanista Itziar
González Virós, amb la ponència
titulada «Arquitectura social, coo-

peració i revolta», posarà l’accent
en un urbanisme inclusiu, com a
antònim de repressió territorial
als poders econòmics actuals. Ho
organitza el Cercle Artístic de
Manresa, COAC Demarcació Co-
marques Centrals i Centre Cultu-
ral el Casino. Les dues xerrades
tindran lloc a la sala d’actes del
Centre Cultural el Casino. Di Ce-
sare parlarà a les 8 del vespre i
González, a les 7 de la tarda.
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La filòsofa Di Cesare parla avui d’educar
en la memòria per evitar totalitarismes

PROGRAMA
Monjos, comtes i campe-
rols. Una aproximació al
paisatge monàstic del com-
tat de Berga abans del pri-
mer romànic.  A càrrec de
Xavier Costa. Divendres, 29
de novembre. 19 hores.

Pedret: noves recerques i
una interpretació de
l’Orant.  A càrrec de Jaume
Bernades i Josep Sánchez. Di-
vendres 13 de desembre. 19 h

El perquè del romànic. El
pensament que hi ha dar-
rere el primer art europeu.
A càrrec del pare Gabriel. Di-
vendres 24 de gener a les 19
hores.

El salvament del patri-
moni medieval berguedà
durant la guerra civil. A càr-
rec de Carles Freixes. Diven-
dres 14 de febrer a les 19 h.

Centenari de l’arrenca-
ment de les pintures de
Mur. I després què? A càrrec
de Dolors Santandreu. Diven-
dres 13 de març.  19 h.

La Biennal del Romànic
Berguedà obre futurs. A cà-
rrec de Toni Puig. Divendres
27 de març a les 19 hores. 

Roger Pelàez, cantant, dibui-
xant i contista, i Vidal Soler, gui-
tarrista professional que ha tocat
en solitari i ha format part de ban-
des com Els Pets, són La Cosa Pú-
blica, un duet irreverent que fa
cançó social i que presenta el seu
primer disc avui, a 2/4 de 8 del
vespre, a la llibreria Papasseit de
Manresa (c/Barcelona, 25).

L’acte s’havia programat ini-
cialment dins el festival Tocats de

Lletra, però es va haver d’ajornar
a causa de la situació política i so-
cial que es va viure a Catalunya
durant la segona quinzena del
mes d’octubre. Com sempre, l’ac-
te és d’entrada gratuïta i obert a
tothom.

Cançons que vam sentir no sé
on és un recopilatori d’idees críti-
ques a mig camí entre la poesia, la
proclama i la cançó, que ja ha estat
presentat a Barcelona, Vilanova i
la Geltrú i Sant Feliu de Guíxols.
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Cançó social a la Papasseit amb
l’irreverent duet La Cosa Pública


