150 PUBLICACIONS MANRESANES
(1977 1987)

-

Eulalia Torras i Oliveras
Qualsevol persona curiosa sent l a necessitai d'estar informada sobre els drferents
mitjans que utilitzen els diversos grups de la socieiat civil per expressar les seves inquietud~,opiniom... o per promocionar-se. Aquest esludi sobre les pubiicacions qire
tenen com a origen la ciutat & Manresa 6s una cita oblig(!tdria de lectura per a tot
aquel1 que vulgui saber qui, quan i com ha publicar en aqucsta ciutat els dcu darrers
anys. L'article posa en solfa una ingenl quantitat de dades quefins ara no estaven recollides per complet i les analitza acuradament per donar-ne unes primeres conclusions.
Felicitem des d'aquf a l a jove guanyadara d'aquest Premi Laceidnia 1987 i I'encoroigem a continuar rreballanten aquest sentit.
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Aixi 85, tot i que pugui resultar
sorprenent, aquest és el nombre de
publicacions arnb un caracter més
o menys periodic que hem pogut
recensar a la nostra ciutat en els
darrers deu anys. De fet, qualsevol
lector una mica atent al que s'esdevé al seu voltant, pot recordar
cense cap esforc almenys una vintena de publicacions que li han
passat alguna vegada per les
mans.
Us proposern, doncs, que féu
treballar una mica la vostra memoria i comproveu quantes publicacions coneixeu de les llistes següents. Cal que tingueu en compte
que els butlletins informatius (o similar~)consten sota el nom de I'entitat, grup. associació, etc, de la
qual depenen; en la segona llista
aoareixen només les ~ublicacions l
a,!,"u,,i,",,,
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han existit durant els anys analitzats. Arribar a aquest primer objectiu dernana, com a minirn, consultar
totes i cadascuna de les entitats
manresanes susceptibles de publicar almenys un butileti, tasca que
escapa de les nostres possibilitats
tan1 per raons de temps com pel
simple desconeixement de I'existencia d'algunes d'elles. Caldria
també poder considerar aquells

la inestabilitat i la manca de reconeixement públic 6s forca difícil; per
tant, haurem de tenir en compte
que ens movem enrnig d'aproximacions, ja que gairebé mai no podrem comptar amb dades fiables
sobre tots els aspectes que ens interessarien.
En aquest sentit, comencern
sense saber la dada basica: el
nombre exacte de publicacions que
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Davant la possibilitat que no
hBgiu trobat alguna de les vint (o
més...) publicacions que coneixíeu
es fan ara necessaries certes precisions. En primer Iloc, aconseguir inf0rmaciÓ sobre unS mitjans de comunicació que es caracteritzen per
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LUST A PER NOMS
«Acció franciscana» - Fraternitat Franciscana Seglar
«Acta» -Institució Catalana d' Historia Natural
«AGDOS»
«Aires de Catalunya» - Agrupació Cultural del Bages
«Albada» -Institut Pius Font i Quer
«Al carrer» - Partit deIs Socialistes de Catazunya
«Amunt germans» - Obra d' exercicis parroquials
«Antena» -Iglesia Evangélica Bautista de Manresa
«Aplec de treballs» - Amics de la historia i [' arqueologia
«Ara i aquí» - EscolaJoviat
«Les arrels» - Col.legi de doclOrs i llicenciats de! Bages
«Aura» -Institut Lluís de Peguera
«Barri» - Associació de vei"ns de les Escodines
«El barri antic» - Associació de vei"ns del Barri Antic
«Bibliografiahistoricamanresana» - Arxiu historic
«El bolet» - Associació manresana de boletaires «El rovelló»
«Boletín» - Associació de vei"ns de la Font deIs Capellans
«Boletín de infor. adm.» - Gest. Torrentsgenerós-PuigdellívollArderiu
«Boletín de información de comercio exterior»
«Bulletin» -Institut Fram;ais
«Bwlletí d' informació agraria» - Banca Catalana
«Cantil» - Centre d' Estudis Geologics Valentí Masachs
«Cartellera municipal» - Ajuntament de Manresa
«Cendra» - Estanc Escodines
«Circular» - Centre d' Estudis del Bages
«El confidencial» - Aplec de mestres del Bages
«La corxera tafanera» - Conservatori Municipal de Música
«Cronica de Manresa»
«Croniques» - Orfeó Manresa
grups que alguna vegada han decidit publicar una "revisteta", generalment de circulació molt reduTda i
que, per raons obvies, solen ser
desconeguts.
En segon 1I0c, ens mancaran
. un seguit de dades amb les quals
podríem realitzar I'estudi exhaustiu
inicialment previst; en uns casos
aquestes dades són practicament
impossibles de coneixer (per exempie, el tiratge) i en d'altres només
s'aconsegueixen si es disposa de
tots els exemplars de la publicació
(és el cas de la periodicitat real) o
si es contacta amb els qui I'han tirada endavant (per saber els mitjans
de distribució, entre d'altres qüestions). Aquestes tasques demanen
molt t.emps i paciencia, i sovint no
s'arriba als resultats esperats. En
tot cas, superen de bon tros les
possibilitats del nostre treball, que,
42 d'aquesta manera, quedara reduH a

«Cultura» - Ajuntament de Manresa
«Deix» - Associació de personal de la Caixa d' Estalvis de Manresa
«Des de dintre» - Col.legi Sant Francesc
«Diaclasí» -lnstitut Pius Font i Quer
«Dovella» - Associació Cultural Dovella
«Eina del monitor» - Associació de monitors del Bages (AMEB)
«Endavant» - Fraternitat Cristiana de Malalts
«Espetec» - Moviment de Defensa de la Terra (MDT)
«Espurna» -Institut Lluís de Peguera
«L' esquellot» - Associació de veins Bda. Saldes i Pla9a Catalunya
«Faig»
«Lafont» - Associació de veins de la Font deIs Capellans
«Les fonts» - Col.legi de doctors i llicenciats del Bages
«El full de color» -Institut Politecnic
«El full del dimecres» -Institut Politecnic d' FP
«Fúll informatiu» - Associació de veins de la Cra. de Santpedor
«Fulls d' alzina» - Col.lectiu ecologista [' Alzina
«Handbol» - Club Handbol Manresa
«Hores d' art» - Orfeó Manresa
«Limpieza informe» - Revitec
«Llamborda»
«Manifest» - Partit Soc ialista d' Alliberament Nacional
«Manre.SA»
«Martell» - Partit Socialista Unificat de Catalunya
«Mirador» - ComissióDivinaPastora
«Miscel.lilniad' Estudis Bagencs» - Centre d' Estudis del Bages
«El musical»
«Narinant ... ?» - Coordinadora del Bages per la Pau i el Desarmament
«La nostra veu» - Associació de vei"ns Bda. Cots, El Guix i Pujada Roja
«Nosaltres» -Institut politecnic d' FP
«Notícies» - Associació de personal de la Caixa d' Estalvis de Manresa

«Oliana» - Forces hidrolectriquesde! Segre
«El papel de la merienda»
«Paperot» - Col.legi La Salle
«PAX» - Parroquia de la Seu
«Pelit Manresa»
«La pl~a» - Ajuntament de Manresa
«Portaveu» - Centre Excursionista Montserrat
«El Pou de la gallina»
«PSUC informa» - Partit Socialisla Unificat de Catalunya
«Publi-Man»
«Quaderns de taller»
«Res so» - Agrupament escolta Antoni Gaudí
«Rosa deis vents» - EscolaJoviat
«El sac» - Sots-demarcacióManresa deis Minyons Ese.
i Guies S. l ordi
«La Salle» - Col.legi La Salle
«El saltiró» - Colla sardanista «Dintre e! bosc»
«Tombarella» - Aplec de meslres del Bages
«Tot de 101» - Col.legi La Salle
«Ellouet» - Associació de vei"ns de la Sgda. Famaia
«Eltotxo» - Associació de veins de la Sgda. Famaia
«Eltrapella escodinaire» - Associació de veins de les Escodines
«Txani»
«Valldaura» - Parroquia de Sanla Maria de Valldaura
«La veu» - Associació de veins de la Cra. de Santpedor
«La ve u» - Associació de vei"ns de Valldaura
«La veu del Nilstic» Club Gimnaslie Manresa
«La voz de la Balconada» - Associació de vei"ns de la Balconada
«Xaragall» - Centre d' EstudisGeologics Valentí Masachs
«Xerriol» - Escola Flama
«Xivarri» - Moviment Júnior de Crisl Rei

una aproximació en la qual no tindrien sentit els quadres ni les estadístiques massa precises. Caldra
entendre dones, que parlarem se mpre amb un relatiu marge d'error.
Fets els aclariments anteriors,
el nostre sistema de treball ha consistit en acudir a biblioteques i a
l'Arxiu Historie de la Ciutat de Manresa perque és on s'acumulen una
més gran quantitat de publicacions;
a aquestes hem afegit les que coneixíem de manera personal. En
canvi, hem descartat la idea d'establir contactes directes amb responsables de publicacions per una simple manca de temps material. Tot i
que hem procurat evitar-ho, les publicacions de les quals tenim un
bon coneixement reben potser més
atenció que d'altres, igualment interessants, pero més desconegudes.
Pel que fa als lIistats, hi hem inclos
totes les publicacions de les quals

ESCODINAIRE
tenim notícies, encara que en pocs
casos no hagim pogut comprovar el
seu caracter periodic o altres
dades. Hem preferit pecar per
excés que per defecte.
Hem basat la nostra metodologia en la que proposa Jaume GuilIamet a La premsa comarcal a
Catalunya, que també ens ha estat
prou útil de cara a les conclusions.
Hem consultat també obres com La
premsa de barris a Barcelona, el

23 ABR. 1981
Llibre del cens de la premsa
local i comarcal. Cent anys de
premsa sitgetana (1877-1977), i
articles com «Diaris catalans a
Manresa 1901-1939» dins de Les
fonts del Col.legi de Doctors i L1icenciats de Manresa, núm. 4, 1982
i l' «Aproximació a la premsa de
Manresa del S. XIX, dins de la Miscel.l¿mia d'Estudis Bagencs núm. 3
del Centre d'Estudis del Bages,
1985.
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Felir Any Nou

Cal aclarir que no incloem els
diaris ni els seus suplements, perque creiem que la seva periodicitat,
coneixement públic, nivell de circulació i funció social comporten una
problematica diferent. Tanmateix , sí
que hem inclos revistes, la funció
social de les quals s'acosta potser
a la deis diaris perque creiem que,
malgrat tot, tenen més elements en
comú amb la resta de publicacions ,
encara que sigui només per la periodicitat més espaiada. Cal admetre, pero, que la frontera no té uns
límits gaire clars i que, en conseqüencia, la divisió establerta és
forc;a arbitraria.
Per acabar, és evident que I'interes de I'analisi de les publicacions
manresanes periodiques durant el
període 1977-1987 no rau només
en el seu valor literari o lingüístic,
sinó en la creenc;a que són un instrument molt valid per copsar dife-

rents aspectes de la realitat social i
cultural, i de la situació de la comunicació escrita a la nostra ciutat.
Així dones, aquest conjunt de revistes i butlletins ens poden apropar a
aspectes tan interessants com la vitalitat de les associacions de diferents tipus o I'evolució de la situació qualitativa i quantitativa del catala durant aquest anys ; al mate ix
temps, ens informen sobre elles
mateixes, és a dir, sobre la importancia que té encara avui dia la
premsa escrita com el mitja de comunicació més comú i a I'abast de
tothom, pero també més formal ; tot
plegat, en un moment en que es
comenc;a a endevinar la influencia
deis avenc;os tecnologics en totes
les situacions de comunicació i en
que sembla que "la societat civil" i
les relacions que la conformen
també estan en procés de transformació.

EL PERQUE D' AQUESTES
PUBLlCACIONS
Només observant els lIistats
que us hem ofert es pot concloure
que la majoria de publicacions sorgeixen com a vehicles de comunicació interna de les entitats manresanes, i tant sois en uns casos molt
'COncrets es tracta d'un grup de persones la raó de ser del qual és la
mateixa publicació . Aquesta apreciació és simplement numérica,
pero ens caldra també valorar la si-
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tuació qualitativament i en funció
del públic al qual es dirigeixen.
La nostra analisi confirma la
impressió inicial, tot presentant els
resultats següents: gairebé un 80%
corresponen al que hem anomenat
publicacions socials, un 15% entren
en el grup de les especialitzades i
de recerca, i poc més del 5% es
poden considerar d'informació local
general. Donat el seu nombre tan
reduit valdra la pena que les anomenem. encara que només sigui
per comprovar que molt poques
són allo que esperaríem trobar sota
el titol que les agrupa: aCrdnica de
Manresa, Llamborda, Manre. SA,
Petit Manresa, El Pou de la gallina i Publi-Man; ampliant la perspectiva. també podriem incloure
aqui les que tot i venint d'una entitat molt concreta, intenten fer-se
resso de la informació més general,
com ara Paperot, Tot de tot o
Xivarri.
Es tracta, en els tres casos de
-revistes,, fetes per adolescents.
amb una experiencia i uns mitjans
economics i humans molt limitats
que impedeixen aconseguir-ne els
objectius basiffi: fer-se resso de
totes les noticies i arribar al públic
general. Estan fetes amb moltes
ganes i il.lusió pero, pels fets ja esmentats, els seus autors fan més
un exercici de ciutadania activa que
no d'informadors o periodistes.
Pel que fa a les primeres. Petit
Manresa i Publi-Man són basicament publicitaries. i la seva curta
durada indica que el projecte, probablement sorgit per imitació d'altres grans ciutats catalanes, no resulta viable. De les quatre que resten.
Llamborda,
feta
per
~~arnateurs~~
i amb uns canals de
distribució prou fragils, aconseguí
nivells de qualitat mes que acceptables; Manre. SA era destinada a un
públic jove, amb espais dedicats a
la música i a les tribus urbanes, per
exemple: només Crbnica de Manresa i El Pou de la gallina representen intents per arribar d'una manera seriosa i econdmicament viable al públic més general. La prime-

que han existit a la nostra ciutat,
aixi com les publicacions marcades
per una determinada orientació politica, que acostumen a tractar
temes socials i ciutadans, pero des
de la seva particular perspectiva;
aquest darrer tipus. Iogicament, es
més abundant durant els anys 7780. Cal remarcar per la seva originalitat la revista Ilibertaria Txani, de
la qual només ens consten dos números.
Erqiii, crrjeleolo:iia. fatogrofia
Muntanya, cswta<ja, rniment1
El 80% de publicacions que
juvenil. a(queol0g~a
resten són les de tipus social, és a
dir,
les que informen sobre les actira. de periodicitat setmanal, només
vitats
d'una entitat, i podriem distines mantingué durant dos mesos
gir-ne tants grups com tipus d'enti(marc-maig 1984), pero sembla que
tats trobem a Manresa. Destaquen
la segona, mensual, es manté estapel seu nombre els butlletins de les
ble des del seu inici el 1987.
associacions de veins, alguns dels
Pel que fa al 15% de publicaquals
s'acosten a les publicacions
cions especialitzades i de recerca,
d'informació
general gracies a I'estot i que la majoria depenen fortaforc
per
informar
del que s'esdevé
ment d'una entitat, no es limiten a
en
el
seu
radi
d'actuació,
com L'esser-ne els vehicles de comunicació
quellot, de I'AVV de la P l a p Catainterna, sinó que tenen corn a delunya i Barriada Saldes: igualment.
nominador comú el fet d'estar dedi-fuIIs» de cada parroquia, de
els
cades a un sol tema de tipus cientíperiodicitat setmanal, destaquen
fic, professional, etc., que tracten
per la regularitat. Segons I'afecció
en profunditat: historia. agricultura,
que
aglutina als components de
comer$, geologia, ciencia. art, litecada
entitat, alguns butlletins
ratura, informació administrativa i
poden gairebé ésser considerats
altres. En aquests camps, sembla
especialitzats, perque, a rnés de
que destaquen per la seva qualitat i
comentar les activitats i projectes
estabilitat Dovella i Faig, aquesta
de I'entitat, inclouen articles de didarrera d'ambit catalh; les publicavulgació
o aprofundiment del tema
cions de caire cientific són de circuque
constitueix
I'eix central de I'enlació molt més restringida, pero
titat.
En
són
bons
exemples els butpresenten en alguns casos, un bon
Iletins de I'Agrupació Astronomica
nivel1 de qualitat. Podriem incloure
del Bages, de I'Associació d'Amics
també en aquest apartat els comics
del Ferrocarril o de la Fraternitat
Franciscana Seglar, per citar
només tres casos ben diferents.

QUI DIU QUE?
Malgrat que ja ha quedat esbossada la diversitat tematica de
les publicacions de la nostra ciutat,
sera interessant analitzar una mica
més en profunditat aquest aspecte.
que caracteritza al mateix temps
I'amplitud de camps de la cultura i
la societat manresana.
Una relació aproximada dels
temes abordats presenta punts tan

diferents com els següents: problematica de barri. reflexions religioses, esport. infancia i joventut. escola, politica, activitats socials i cultural~,d'esbarjo, assistencials i benefiques, investigació, qüestions
professionals. literatura, comic ...
Quasi sempre aquests temes estan
relacionats entre ells i, d'alguna
manera, solen fer referencia a la
nostra ciutat. Tot i que establir
grups es fa dificil per les connexions a que al.ludiern, hem arribat a
la nostra classificació mirant de limitar-nos a dues perspectives interdependents: .qui parla,, i «que
diu.1. Aquesta segona és propiament la tematica, pero ve molt condicionada per la primera.
Aixi doncs, i en ordre decreixent de quantitat (la xifra entre parentesi ens indicara el nombre de
publicacions de cada tipus), ens
trobem davant de publicacions que
s'originen dins de les escoles, creades per algun dels seus estarnents:
associació de pares, alumnes o direcció. tant en escoles de nivells reglats d'ensenyarnent w m de música o idiomes (21); d'entitats consagrades a un -hobby» O afecció de
caracter més o menys cultural, com
I'astronomia, la dansa i el folklore,
I'art romanic, els ferrocarrils, els bolets, el cinema, el cant coral, els escacs i I'excursionisme. i el tabac o
la fotografia (20); algunes que sorgeixen per interessos de grups professionals o d'empreses, com mestres, pagesos. bancs. hospitals, el
sector d'assegurances o alguns
col.legis oficials (17); altres que re-

flecteixen els problemes i activitats
dels barris, sovint amb especial
menció a les seves festes (16); certes publicacions són el vehicle d'expressió de grups que tenen en
comú el caire reivindicatiu. amb tematiques com els problemes de la
dona. I'ecologia, el pacifisme, el
sindicalisme. els moviments socials
o els partits politics (14); en trobern
també de dedicades a algun tema
cientific o literari, arqueologia, historia o geologia, amb voluntat de
recerca i investigació (12), algunes
a I'empar de la Universitat; algunes
són portaveus de clubs esportius
(11) o de grups religiosos, sobretot
parroquies (11); altres vénen d'entitats dedicades a la joventut o a la

infancia, o en alguns casos els nois
no només són destinataris sinó
també autors de la publicació (9),
tot i que a aquesta xifra podriem
afegir-hi les revistes redactades integrament pels alumnes de les escoles; les revistes d'informació local
general. incloent-hi les publicades
per I'Ajuntament i les de tipus publicitari constitueixen un altre grup (9):
un reduit nombre ve d'entitats benefiques o assistencials (6); finalment, ens consta I'existencia de
dos comics a la nostra ciutat,
Agdos i El papel de la merienda, i
tenim noticies d'un tercer. Frío.

1 COM HO DIUEN?

Comentarem sota aquest titol
aquells aspectes que, cense estar
relacionats amb el contingut de la
publicació, son significatius i afecten el resultat final.
En primer Iloc, ens ocuparem
de la llengua utilitzada. fet que ens
pot ajudar a valorar el grau de normalitat aconseguit per la llengua
catalana enfront de la castellana.
Malgrat que les estadistiques
són en aquest cas encara menys
fiables, podem comptar que al voltant d'un 50% de les publicacions
són redactades integrament en catala i entre un 5 i un 10% ho són
del tot en castella. en entitats de
barris amb majoria d'irnrnigrants
(La font, butlleti del Club de Futbol
P. l. Puig), de tipus professional
(Circular de la Gestoria Arderiu,
editada a Madrid) o bé amb lectors
a tot I'Estat (Cantil). Quina és
doncs la situació del 40% - 45%
que resta? Es tracta de tots aquells
butlletins i revistes que es troben
en qualsevol punt intermig. des del
bilingüisme més pur fins a una evolució que sol portar de I'ús exclusiu
del castella (fet molt general a principis del periode que comentem,
1977; per exemple en el butlleti de
la Creu Roja) a la utilització majoritaria del catala encara que podem
trobar alguns casos inversos, normalment en butlletins informatius
d'entitats. que depenen de la voluntat de les diferents juntes directives
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ito de I'encarregat de redacció, ja
que molt poques vegades són conseqüéncia d'una decisió explícita.
Trobem casos d'ús simbólic del catala a la portada i contingut en castella i algun en la situació contraria.
Pel que fa al grau de correcció del
catala emprat, segueix un procés
de millora al lIarg deis anys, gracies
al coneixement creixent de la normativa ortografica, encara que la
sintaxi i I'expressió solen ser menys
acurades. Amb tot, trobem exempies de lIengua forc;a deficient en
alguns butlletins com E/ sa/tiró,
que manifesten poca preocupació
per aquest aspecte.
Qüestions com la presentació
externa i les característiques tipografiques i d'impressió són importants perqué ens mostren un interés per I'augment de qualitat, alhora que reflecteixen els sistemes de
reproducció més emprats per les
empreses de la nostra ciutat. Pel
nombre de publicacions que imprimeixen destaca Copi-grafic (abans
Copisteria del Bages), pero cal
també considerar Sarrió (sobretot
en els primers anys), INOM (abans
Impremta Perramon), etc. malgrat
que no es poden donar dades concretes perqué mol tes vegades
aquestes no figuren en les publicacions. Fins I'any 1980 abunden les
realitzades simplement per fotocopies , de tipus més «subversiu" pel
que fa al contingut, amb una qualitat de reproducció molt baixa;
aquest fet s'explica per la necessitat imperiosa d'expressió de molts
petits grups sense recursos economies. És la conseqüéncia clara del
buit de I'época anterior, que calia
omplir fos com fos, i com més rapid
millor. D'altra banda, un baix nivell
de qualitat sol ésser la constant
deis grups més inestables i sense
organització interna, especialment
el deiS joves.
Pel que fa al sistema d'unió
deis fulls i al format, sembla que en
46 els primers anys hi ha una tendén-
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Centre Excursionista de la Comarca del Bages, «Circular»
lnstitució Catalana d' Historia Natural, grup autonom de Manresa «Acta»
LUST A PER ENTIT ATS
Centre
Excursionista
de
MontserraL
«Portavew>
Institut Fran9ais «Bulletin»
«Agdos»
Centre
Hospitalari
de
Manresa
lnstitut
Lluís de Peguera. revista de creació «Aura»
Agrupació Astronomica de Manresa
Cine-Club
Manresa
«Espurna»
Agrupació Cultural del Bages «Aires de CaLalunya»
Club
Atletic
Manresa
lnstitut Pius Font i Quer. revista literaria «Albada»
Agrupació de joves contra l' aLur
Club
balonmano
Manresa
grup de recerca minera «Diaclasí»
Agrupació de vei"ns barriada Mion-Puigberenguer
«El full del dimecres»
Club
defutboIP.!.
Puig
Agrupament escolta Antoni Gaudí «Resso»
Club
gimnastic
Manresa
«La
veu
del
Nastk»
lnstitut
Politecnic
«El
full
de color»
Ajuntament de Manresa, «Cartellera municipal»
Club Handbol Manresa «Handbol»
«Nosaltres»
«Cultura»
«Llamborda»
Club
NaLació
Manresa
"La pl(J{a»
, MAN, Manresa Esquí Club
Colla sardanistaDintre el bosc «El saltiró»
Amics de I'Art Rornanic del Bages
«Manre. SA», revistajove
Col.lectiu ecologista l' Alzina «Fulls d' alzina»
Amics de la historia i l' arqueologia, «Aplec de treballs»
Manresa
EsportiuBasquet
Col.legi
de
doctors
i
llicenciaLs
«Les
arrels»
Ampans
Montepio
de Conductors
«Les fonts», quaderns de recerca i divulgació.
Aplec de mestres del Bages, ,.El Confidencial»
Moviment
de Defensa de la Terra (MDT) «Espetec»
Col.legi oficial d' Agents Comerciants de Manresa
,.-Tombarella»
Moviment Júnior de Crist Rei, «Xivarri»
Col.legi Paidos
Arxiu historic «Bibliografia historica manresana»
«El musical»
Col.legi
La
Salle,
«Paperot»
Associació d'Amics del Ferrocarril (ASAFER)
Obra
d'
Exercicis
Parroquials
«Amunt
Germans»
«La Salle», portaveu del col.legi i l' associació de pares
Associació CaLoliea de Pares. Col.legi Ave Maria
Obra Sardanista «Nou Estel»
«Tot de tot»
Associació de dones
Orfeó manresa «Hores d' art»
Col.legi
Sant
Francesc,
«Des
de
dintre»
Associació manresana de boletaires «El Rovelló», «El bolet»
«Croniques»
Comissió Divina Pastora «Mirador»
Associació de moni/ors del Bages (AMEB) «Eina del monitor»
«El
papel
de
la
merienda»
Comissions Obreres de Manresa i Comarca
Associació de pares d' alumes del Col.legi Santa Rosa de Lima
Parroquia de CristRei
ConfederacióNacional de Treballadorsdel Bages
Associació de pares d' alumnes de l' Ins/itut Lluís de Peguera
Parroquiesde Crist Rei i Valldaura
Conservatori Municipal de Música «La corxera tafanera»
Associació de personal de la Caixa de Manresa, «Deix»
Parroquia
de laMare de Déu de la Merce
Convergencia Democratica de Catalunya
«Notícies»
ParroquiaSant
Pere Apostol
Coordinadora d' ActivitaLS /nfantils
Associació de veins de la Balconada «La voz de la Balconada»
Parroquia Santa Maria de MontserraL
Associació de veins Barri An/ic «El barri antic»
Coordinadora del Bages per la Pau i el Desarmament, «Narinant... ?»
Parroquia Sta. Maria de la Salut de Viladordis
Associació de vei"ns Bda. Co/s , el Guix i Pujada Roja
Coral Ariadna
Parroquia de Sta. Maria de Valldaura «Valldaura»
«La nos/m ve u»
«Cronica de Manresa»
Parroquia de la Seu «PAX»
Cruz Roja Española, Asamblea Local de Manresa
Associació de veins Bda. Saldes i PI(J{a CaLalunya
Partit Socialista ¡ AlliberamentNacional (PSAN) «Manifest»
«Dovella». revista cultural de la Catalunya Central
«L' esquello/»
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) «Martell»
Escacs Catalonia Club
Associació de veins Cra. de Santpedor «Full informatiu»
«PSUC informa»
Escola Flama «Xerriol»
«La veu»
Partit deis Socialistes de Catalunya «Al carrer»
EscolaJoviaL «Ara i aquí»
Associació de vei"ns la Font deis Capellans «La font»
Penya ciclista Bonavista
«Rosa deis vents»
Associació de veins Passeig i rodalies
«Petit manresa»
Escola Municipal d' Arts i Oficis
Associació de vei"ns Poble Nou
«El Pou de la gallina
Estanc Escodines «Cendra»
Associació de veiils Sda. Família «El totxet»
«Publi-Man»
«El totxo»
EUROFER - veure ~Associació d' amics del ferrocarril»
«Punt de Mira»
Associació de vei"ns de Valldaura «La vew>
«Faig», revista de creació literaria
«Quaderns de Taller»
Associació de vei"ns Vic-Remei
Film Club Manresa
Revitec «Revitec»
Banca catalana «BUllle/í d' informació agraria»
Filmoteca de la GeneralitaL de CaLalunya (Manresa)
«Limpieza informe»
BWC
Forces Hidrolectriques del Segre «Oliana»
Rialles. circular informaLiva
«Boletín de información de comercio exterior»
Foto Art Manresa
Secretariat d' entitaLS
Caritas Manresa
FraLernitat Cristiana de Malalts. «Endavant»
Sots-demarcació Manresa deis Minyons Escoltes i Guies S. Jordi «El sac»
Casa del Sord-M Ul de Manresa
FraLernitat Franciscana Seglar. «Acció Franciscana»
Tabola
Casal d' avis de Manresa
GestoriaArderiu. «Circular informaLiva»
«Txani». revista llibertaria del Bages
Centre d' Es/udis del Bages, "Circular»
UB/C
Gestoria Torrentsgenerós-Puigdellívol/Arderiu.«Boletín de inf. adm.»
«Miscel .ldnia d' Es/udis Bagencs»
Unió Ciclista del Bages
G/MBE
Centre d' estudis geológics Valent[ Masachs, "Cantil»,
Unió de sindicaLS de Comissions Obreres del Bages
Iglesia Evangélica Bautista de Manresa «Antena»
rey. de geologia «Xaragall»
Xilldiga
Il.lustre col.legi d' advocats
de Manresa
________________________
.________
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cia a la mida de fol i a enganxar les
pagines; vist el mal resultat d'aquest sistema, de molt poca durada, se substitueix rapidament pel
grapat, i les mides es diversifiquen,
al mateix temps que s'observa una
millora notable de la qualitat d'impressió, la reproducció de fotos i
I'us de tintes de colors. En I'última
epoca, la majoria de butlletins són
de mida quartilla, plegats i grapats,
i amb tapa mes gruixuda. Algunes
entitats molt estables es caracteritzen per mantenir sempre el mateix
tipus d'impressió i format en els
seus butlletins, com 6s ara el cas
de Foto Art Manresa o de les Forces Hidroelectriques del Segre
(amb Oliana des de 1958), encara
que aquest fet no sigui, ni de bon
tros. freqüent.
Quant a la durada general de
les publicacions manresanes, a
més d'aquelles de les quals només
ens consta I'existencia d'un numero
o dos (com Albada o Diaclasr).
prop d'un 50% no arriba als tres
anys de vida, cosa que ens indica
la manca d'estabilitat dels projectes
que les posen en marxa (hem d'incloure en aquest grup les d'informació local general i les d'investigació i recerca). mentre que la
resta són majoritariament de tipus
social i pertanyen a entitats molt
consolidades.
Destaquem
en
aquest sentit PAX, butlleti de la
Parroquia de la Seu fidel a la seva
cita setmanal sense interrupció des

de 1942, i les Crbniques de I'Orfeó
Manresa que, malgrat diversos
canvis i interrupcions, existeixen
des de 1901.
Tanmateix. la quantitat de publicacions existents abans de 1977
no ultrapassava la vintena: des de
Ilavors i fins ara, es constata cada
any la creació d'entre 5 i 10 nous
intents. fet que indica un clar creixement. En I'actualitat, tenint en
cornpte la inestabilitat ja mencionada, comprovem que són entre 40 i
50 les que encara existeixen, després d'algunes desaparicions periódiques, que tenen entre 1983 i
1985 el moment rnés critic.
La periodicitat més abundant
en les nostres publicacions es forca
espaiada, de mensual a semestral,
i en alguns casos anual; en trobem
molt poques amb una periodicitat
més sovintejada (probablement per
manca de possibilitats de redacció i
perque I'ambit informatiu no necessita un seguiment tan constant), i
totes han tingut poca durada. ja
que fer apareixer una revista o butlleti amb periodicitat setmanal o
quinzenal demana un esforc considerable. Pel que fa a la resta, observem que els canvis de periodicitat són molt freqüents entre I'aparició cada mes fins a cada semestre.
depenent de les possibilitats de redacció i de voluntaris, de I'interes
de la directiva (en el cas de les publicacions socials) o, fins i tot, de
I'abundancia informativa o de la
disposició d'articles de recerca (per
a aquelles publicacions especialitzades).
Finalment, ens cal assenyalar
que ens manquen les dades més
basiques que ens permetrien comentar aspectes tan interessants
com el del tiratge o el sistema de financament. Per tant. només podem
aventurar algunes hipotesis basades en suposicions própies. Pel
que fa al tiratge, només el coneixem en un percentatge reduit de
publicacions, que coincideixen a
ser les més difoses i consolidades.
Destaca aquí el cas del butlleti del
Montepio de Conductors, que es
manté des de 1948 amb una perio-

dicitat entre inensua i semestral i
amb inforrnacio molt diversa referent al món de I'automobil; aquest
butlleti té una tirada actual de
27.500 exemplars. corresponent al
nombre de socis de I'entitat (als
quals es distribueix de forma gratuita), fet que el situa molt per damunt
de qualsevol altre; és també un
exemple clar de la bilingualització a
que al.ludíem abans, i ara apareixen una majoria d'articles en catala. Creiem que la resta de publicacions se situen entre 500 i 3.000
exemplars; en el cas de les anomenades &ocials~. depenen estrictament del nombre de socis de I'entitat i, si I'ambit 6s molt reduit, poden
arribar a tenir encara una difusió
rnés restringida. La tirada sol augmentar en les publicacions professionals, com 6s el cas del Butlleti
d'informacid agrAria de Banca
Catalana que es distribueix a rnés
pertot el Principat. Pel que fa a les
revistes d'informació local, arnb un
major nombre de lectors potencials
a causa de la seva tematica oberta
a diferents interessos, sorpren
comprovar que tenen una difusió
molt inferior a la que s'esperaria i
se situen (El Pou de la gallina) en
uns 1.400 exemplars.
Els sistemes de financament
es divideixen en dos tipus basics;
els que se sostenen en els fons
económicc de I'entitat editora i els
que esperen la contribució economica del comprador. En el primer
cas, la distribució sol ser gratuita i
arriba d'una manera o altra al domicili dels socis; a rnés, la publicació

no constitueix I'eix principal de la
vida de I'entitat, sinó només un
complement informatiu; com és
Iogic, I'estabilitat d'aquestes publicacions esta en funció de les caracteristiques de I'entitat, pero es pot
assegurar que acostumen a tenir
una vida més llarga que les que depenen de la voluntat canviant del
públic comprador i que, en les situacions més extremes, han escollit
aquest cami per manca de recursos economics i no pas per propia
voluntat. A més, si no tenen les caracteristiques legals que les qualifiquen corn a ~~revistes~.,
no poden
arribar als quioscs, i la distribució
passa a dependre dels voluntaris,
amb la qual cosa és dificil marcarse els objectius més ambiciosos
que permetrien arribar a un públic
més ampli.

PANORAMA GENERAL
Si volem avaluar la situació de
les publicacions a Manresa durant
els últims deu anys, caldra de bon
principi desconfiar de les estadistiques que ens poden fer arribar a
conclusions erronies d'una abundancia certa, pero més aparent.
L'objectiu últim seria. és clar, valorar els habits culturals i de lectura
dels nostres conciutadans, pero
queda fora del nostre abast perque
és impossible calcular quantes de
les publicacions rebudes (moltes
d'elles pel simple fet d'ésser membre d'una entitat) són efectivament
Ilegides. En tot cas és significatiu
I'escas tiratge de les publicacions
que cal comprar. és a dir, que suposen una despesa i, per tant. un
interes.
Per altra banda. es pot intentar
coneixer la situació de les entitats
de tots els tipus, la vitalitat de I'associacionisme, en definitiva. A partir dels butlletins que hom edita
comprovem almenys dos fets: un
d'ells ens indica que només aconsegueixen una certa continuitat les
publicacions d'entitats amb interessos economics al darrera o bé amb
una estabilitat molt consolidada
(amb capacitat de -recanvi- perso-

nal) que no depen del voluntarisme
ni de I'interes d'algú en concret. encara que tots coneixem exemples
en que I'esforc d'una sola persona
ha arribat a fer miracles com el de
tirar endavant una revista durant
anys; quan són aquests factors els
que fan rutllar el butlleti podem
estar segurs que la seva existencia
esta amenacada, perque ningú no
és etern en els seus interessos ni
inatacable pel cansament. El segon
fet ens confirma aquesta dada i es
refereix al nombre d'interrupcions,
de canvis de nom o de format que
pateixen molts butlletins i que
només en certs cacos pretenen un
augment de qualitat: en els altres
ens indiquen simplement problemes de continuitat.
Sembla, pero. que en els úItims anys esta canviant la tendencia a Ilencar-se a publicar periodicament cense fer cap projecte de
futur, i es tenen més en compte les
possibilitats economiques i els lectors als quals cal arribar, encara
que no s'aconsegueixin evitar els
fracassos. Per altra banda, aquesta
petita disminució podria indicar una
reducció de la vida associativa i comunitaria. un cop passats els primers anys de gran augment després de 1975. De totes maneres,
no es redueix el nombre absolut de
publicacions, sinó que en canvia
I'orientació: si abans dominaven les
de tematiques socials. ara es creen
nous butlletins de grups esportius o
dedicats a un -hobby.., ja que, tot i
els canvis tecnologics, la comunicació formal entre els socis d'una entitat acostuma a passar per un

paper. Som encara plenament dins
el camp de la cultura escrita.
Pel que fa a les publicacions
com a eina de normalització del catala. dues breus notes ens han de
donar llum sobre la situació actual.
Per una banda. si les localitzéssim
per barris. i tal com ja hem dit, notariem forca disminució tan quantitativament com en I'ús del catala en
els barris amb majoria immigrada.
Per I'altra. la practica inexistencia
de publicacions d'interes general i
properes als gustos d'amplies
capes de població. fa encara més
dificil I'acostament cap al catala escrit.
La qüestió de la tematica ens
porta a comparar la situació en altres epoques (principis de segle) o
ambits més arnplis (Catalunya. Barcelona). En aquest sentit, apareiKen buits clars en revistes de tipus
~opular. encara que hi hagi una
Dona cobertura en les especialitzajes i de recerca. Manquen publica:ions generals clararnent politiques, d'esport. infantils, d'entreteninents, artistics, musicals, o fins i
:ot gastronomiques. I manquen
:ambé revistes satiriques (politiques o no) i d'humor, que havien
~auditde molt exit en moments an:eriors. encara que aquest aspecte
?S tendeix a solucionar incorporant
Jna secció humorística i de
.safareig,, a les últimes pagines de
noltes publicacions actuals, o man:enint un to ironic en alguns arti:les.
Tot plegat ens fa pensar que
;om ben lluny del sistema informa:¡u local cornplet del que parla
Jaume Guillamet en I'obra citada i
que, malgrat que la informació es:rita tendeix a reduir-se en ambits
nés grans, cal potenciar-la a nivel1
ocal. perque és també una manera
je potenciar I'activitat associativa i
a cultura de la nostra ciutat.

EULALIA TORRAS i OLIVERAS
Llicenclada en Filologia Catalana

