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enacle,  Ciutat, Bages i altres revistesformen una
rica  tradicié oblidada de revjstes culturals manresanes
que  van tenir un fort ressè fora de la ciutat

Record  dels  cenacles  oblidats
Manresa  ha  abandonat  en l’oblit  una  rica  tradiciô  de publicacions  culturals

E  MANRESA

EUDALD TOMASA

La  ciutat  de Manresa  conserva
una  tradiciô  moit poc  coneguda
de  revistes  culturals  que  es
remunta  al segle XIX j que Conti
nua  vigent fins a l’actualitat. Des
dels  remots  antecedents  de  la
Revista  Catalana (1880-1882) j el
Setmanari  Català  (1890-1 89’7)
—ambdés  inspirats  en la  revista
La  Renaixensa—  fins  a  les
actuais  revistes Faig-Arts i Dove
lia,  la capital del Bages ha  dispo
sat  de publicacions d’elevat inte
rès,  tant  pel nivell dels seus con
tinguts  i collaboradors,  com per
la  difusiô que, maigrat la seva cir
cumscripciô  local, tingueren  en
l’àmbjt  català.  Revistes  com
Cenacle  i Ciutat,  d’abans  de  la
guerra  civil,  demostraren  com
una  ciutat  petita  pot  contribuir
en  el conjunt  d’una cultura  amb
aportacions  interessants.  La
revista  Bages, als anys cinquanta,
representà  al seu tom  una inicia
tiva  per  redreçar  la vida cultural
d’una  ciutat  que  la guerra  civil
havia  anihilat.

Totes  elles,  amb els  seus alts  i
-  baixos,  amb els seus  problemes

de  continuïtat  i  regularitat,  i
èbviament  de  finançament,
dibuixen  tanmateix  una tradiciô
que  s’ha anat renovant,  incorpo
rant  periôdics  les noves genera
cions  d’artistes,  intellectuals  j
diletants,  j que ha  creat  un teixit
cultural que, si a voltes no és molt
evident,  sî que  es pot  concretar
en  fets, noms i publicacions. Una
tradicié,  perè,  que  a  causa  dels
avatars  de la nostra  cultura  i per•
una  rara  tendència  general  a i’o
but  ràpid,  ha  quedat  diluïda  en
prestatges  polsegosos i en alguna

‘  escadussera biblioteca particular.

Cenacle,  Revista Cultural
La  primera  gran revista cultu

ral  del  segle  XX  a  Manresa  és
Cenacle.  Es tracta  d’una  revista
que  sorprèn  tant  per la increïble
qualitat  i niveil de les seves colIa

-  boracions  com per l’hàbil aprofi
tament  de la precarietat  de mit-
jans  que  patia  la  revista  en tots

—.  els seus nivelis. E! primer nCimero
data  de  desembre  de  1915,  i e!
darrer  es  publicà  e!  novem
bre-desembre  de 1917. Dos anys
justos,  i encara amb una interrup
ciô  de cinc mesos, que  donaren a
Hum 19 ndmeros.

Cenacle  és la primera tempta
tiva  sorgida  d’uns  joves  amb

ambicions  Iiteràries  per renovar
la  vida culturali  espiritual  de  la
ciutat.  Aquest  grup,  encap
çalat  per  Fidel Riu  i Dal
mau,  poeta i periodista,
i  també  per  Ignasi
Armengou  —que
s’exilià  a l’Argenti
na,  on mon—,  no  A
només  tingué  
cura  de la redac
ciô  de  la revista,
siné  també  c
pulsar  
campanyes  ciuta
danes  côm ara  la
reivindicacié  d’u
na  biblioteca
popular  i un insti
tut  d’ensenyament
secundari  (el  que
seria  més tard l’institut
Lluîs  de Peguera). Cunio
sament,  aquests  impulsors
no  eren més que uns nois que
no  arribaven  ais vint  anys. Aixi,
la  revista  desaparegué  quan els
redactors  van haver d’abandonar
la  ciutat per fer ei servei militar. I
malgrat  tot, no es tractava en cap
moment  d’una  revista  juvenil,
siné,  al contrari, d’una publicaciô
d’inqiiestionable maduresa.

Cenacle  era  editada  per  la
impremta  d’Antoni  Esparbé,  j
impresa  en «autènticpaper  d’es
trassa»,  encara  que  la composi
ci6,  la tipografia,  i un dibuix  de
Damià  Canyelles que  donava  un
to  elevat a la coberta, feien l’efec
te  que es tractés d’una imitaciô.

Fidei  Riu  expiicava,  moits
anys  després,  en  una  sèrie d’arti
cles  que  publicà  a  la  revista
Bages,  com  es feien els némeros
de  la revista: «ens reunjem la tar
da dels diesfestius,  quan no anà
vem d’excursiô, en una petita sala
ai  soterrani de la impremta que ens
servia de sala de redacciô, on guar
dàvem  les rèvistes, llibres, j aque
lies publicacions que  ens remetien
de  bescanvi».

Perô,  com dèiem  abans,  mal
grat  la joventut  deis redactors,  la
revista  assoif  una  qualitat  exce
Fient. Nascuda després de l’apari
cié  de  La  Revista,  de  Josep  M.
Lépez-Pic6  i de Joaquim Folgue
ra,  Cenacle rebé sempre el suport
del  grup  noucentista  barcelonf.
L’objectiu  de Cenacle,  expressat
al  primer  némero,  era  clar:  «fer
que  els nostres comprenguin l’obra
espiritual  que actuaiment desen
rotila  Catalunya en l’aspecte mi$l
tipie  j divers de les seves manifesta
cions  culturals  j  art (stiques».
Eugeni  d’Ors felicità l’aparicié de

la  revista  des del  seu  «Glosari»
bo  i afirmant  que  «la revista  és
ben  orientada,  serena,  senzilla,
amb  indicis defina maturitat d’es
perit  en sos redactors, amb revela
cions  d’ex quisida cura en la con
fecciô  j la tipografia». També l’a
plaudiren  Joaquim Folch i Torres
i  Jaume  Bofill i Mates  (Guerau
de  Liost).  D’aquesta  manera
Cenacle  s’entroncava  amb  un
conjunt  de  revistes  que «comen
cen deformar  en el ce! intellectual
de  Catalunya una brillant conste
l-laciô».

Gràcies  a  aquesta  adscripciô
estètica,  cultural,  perà  també
politica  —no  oblidem  que  e!
Noucentisme  té  també  una
dimensiô  politica,  concretada  en
Prat  de  la Riba  i la Lliga Regio
nalista—,  la revista  tingué  sem
pre  el suport  d’aquest  influent
grup  de barcelonins,  noucentis
tes:  Ruyra,  Bofili j Mates,  Josep
Camer,  Lôpez-Picô, Joan  Alco
ver,  els joves Carles Riba, Carles
Soldevila,  Sagarra,  Marià
Manent,  Clementina  Arderiu,  i
d’altres  inteFlectuals com Rovira
i  Virgili, Folch i Torres,  Folgue
ra,  etc.

Revista  Ciutat

Cenacle,  doncs, té el seu mèrit
principal  en la superaciô  del pro-

vincianisme:  ser una  revista cul
tural  local pemè en absolut localis

contribuir  des d’una ciutat
al!unyada  de

la  capital,  a un objectiu
corné  d’àmbit  clama-

ment  nacional.
Una  cosa  sem
‘t  succeeix amb

la  segona  gran
fita  de la tradiciô
de  publicacions
culturals  manre
sanes:  la  revista

t.  Si la pni
rrnera  d’alguna

I  manera  s’alineava
en  el context  miii

del  noucentis
-.  at,  en  canvi,

és  fruit  d’un  altre
moment  cuitural:  un

moment  de consolidaciô
en  tots els àmbits, a desgrat

de  la situaciô  politica  adver
sa,  la  Dictadura  de  Primo  de

Rivera.  La  revista  es  publicà
entre  febrer  de 1926 i 1928, i en
sortimen vint némeros.

Els  redactors  eren  fonamen
talment  els mateixos que a Cena
de:  Fidel Riu  i Ignasi Armengou.
Perô  ara  havien  canviat  dues
coses:  el patrocinador  j la linia.
Ciutat  era  editada  per  Ramon
Torrà,  que  havia  adquinit  la
Impremta  de Sant Josep, i gaudia
d’unes  possibilitats  tècniques
superions  a les que havia mostrat
Cenacle.  La nevista,  ara, mepro
duïa  illustracions  i  fotografies
amb  gman qualitat  —  alguna,  com
la  maqueta  de  l’Exposicié  Uni
versaI  de Barcelona de 1929, fins
i  tot  en colon—, cosa que  li per
metia  parlan amb  més possibili
tats  d’altres  matènies  que  les
estrictament  literàmies. Aixf, la
revista,  com versa  el subtftol,  es
converti  en una revista d’art j cul
tuna,  entenent  el segon concepte
en  un sentit ampli atès que també
parlava  de ternes cientffics —arnb
collabonacions  molt  interessants,
per  exemple, de Pius Font i Quer.

L’objectiu  de la mevista era  el
que  manifestaven  al  primer
nûmero:  «Manresa —iensdolde
dir-ho— en e! concert de les ciutats
catalanes  que han palesat liur fer
vor per les activitats intel•lectuals o
artIstiques,  ocupa  un  lloc  ben
secundarj.  No  volem escatir  les
causes d’aquesta apatia, puix que
tothom les sap i més els què es tro
ben en lafretura de viure en un Iloc
essencialment  mercantil  j indus-
trial  com e! nostre. Anem, per tant,
a  remoure e! caliu un xic somort

que anteriors temptatives deixaren
colgat».  En  aixô  es  refenia  a
Cenacle.

La  nevista que  en sorti disposà
igualment,  al costat  de les firmes
manresanes,  de  les  collabora
cions  d’insignes  intellectuals
catalans.  Aixi,  per  exemple,
Rafael  Benet  hi aportava  crôni
ques  artistiques,  com  també
Sebastià  Gasch. Farran i Mayoral
hi  desenvolupava un espai de  crf
tica  literària.  Les collaboracions
literàmies eren  les dels noucentis
tes  abans esmentats,  perà  e! ven
taIl  s’obrf  a d’altres  escriptors:
Puig  j Ferreter  i Victor  Català, en
la  narrativa;  Bofiil i Ferno, Josep
M.  Junoy,  Josep  Lleonart,  Ven
tura  Gassol  i d’altres,  en poesia.
També  s’hi  troben  articles  de
Manuel  de  Montoliu,  Agusti
Esclasans,  Liufs Nicolau d’Olwem,
etc.  El lûcid manresà Vicenç Prat
hi  publicava els primers articles.

Aquestes  nevistes  cabdals,  -

penà,  no foren  les ûniques.  Aixi,
per  exemple, el Butl!eti del Cen
tre  Excursionista,  extingit  amb
l’esclat  de la guerra  civil, també
gaudf  de  collaboracions  interes
sants  j féu com de baix  continu en
la  divulgacié  cultural.  Revistes
més  esponàdiques,  i no per aixô
menys  interessants, foren la revis-
ta  Ara,  una nevista d’avantguarda
impulsada  per joves  escriptors  i
pintons;  L’Orn, una  combinacié
de  revista cultuna! j satfmica; o la
Revista  Ilustrada  Jorba,  editada
pels  uagatzems  Jorba.  -
Bages j la postguerra

La  guerra civil i la postguerra
estroncanen  de  socamne! e! clima
cultural  que,  de  mica  en  mica,
s’havia  anat  forjant  a Manresa.
Alguns  dels  primens  impulsons
havien  desaparegut  de!  mapa
manmesà: Fidel Riu, per exemple,
havia  establert e! seu exili interior
a  Bancelona;  Ignasi  Armengou
s’havia  exiliat  a l’Argentina.  Els
mésjoves,  Vicenç  Prat  i Amati
Piniella,  que  n’haurien  estat  els
continuadors  natunals,  també
foren  expulsats  per  la guemra i la
persecucié  feixista.  Mannesa
havia  quedat  culturalment  deca
pitada.

D’aqui  el mènit dels integnants
de  la revista  Bages, que  forçosa
ment  en  castelià tingueren  la mi
ciativa  d’incidin en  la vida ciuta
dana  amb una publicaciô que  ara
S’emmirallava  —ho revela  l’es
tructuna  i l’estil— més aviat en la
revista  Destino.  Bages, aixf, pre
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Mn. BaIIarn descobreix els seus records
en el libre de converses «Retrat d’una
vida», que ha transcrit M. Teresa Pous
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•  Imatge gràfica de la revista
Ciutat,  Ideari d’Art j Cultura,
editada  a Manresa entre 1926 il  928
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1 ‘1  poc suport social j institucional, els avatars politics
i  els problemes financers s6n la causa majoritària de la
durada relativament curta de cada projecte

U Entre les revistesdel segle XX ja desaparegudes en destaquen, per la seva qualitat j abast, tres: larevista Cenacle, larevista Ciutat j la revis-ta Bages, les dues primeres en català j l’ùltima en castellà. En elseu conjunt revelenuna vida cuftural interessant I, en general,revelen un esperit força cosmopolita. EnI’actualitat dues revis-tes en continuen elspassos: Faig-Arts,revista d’abast catalàcentrada en literatura,j Dovella, d’àmbitcomarcal, especialit.zada en histèria.

nia l’aire de magazine cultural,
centrat temàticament a Manresa,
perô amb constants penetracions
en la cultura catalana j aproximacions a la mundial. Bages, a mes,
tingué el mèrit d’obrir les portes
a les noves fornades intel1ectuals
de la postguerra. En sén un cas,per exemple, les coilaboracionsdels nous crftics literaris catalans,
o bé les aportacions de nouvingutsa Manresa, com el recent
ment traspassat Josep Junyent.

La revista era impulsada peri’Associaciô d’Ex-alumnes de
l’Institut Llufs de Peguera, i es
publicà, amb una periodicitatmensual, entre gener de 1953 i
desembre de 1963. El resultat foul’aparicié de 130 n(tmeros.L’estructura de la revista volia
recollir les diverses facetes de lacultura. Aixf, al costat de les crà
niques de la vida ciudadana, s’hipublicaven articles de fons j sec
cions habituals sobre cine, teatre,
literatura i esport.
La represa cultural de la
transiciô

Després de la desapariciô deBages, s’obria un llarg parèntesi
en què no va destacar cap publicacié de relleu. L’any 1975, perô,
apareixia el primer némero de laRevista iiterària Faig. Era unarevista literària amb una format
senzill que amb el temps aniriamillorant substancialment fins a
canviar de format i d’orientaciéper convertir-se en Faig-Arts. A
les seves pàgines s’han publicat• articles fonamentals per a la criti
ca literària j la histôria de la literatura. Darrerament ha iniciatunacollecci6 de llibres sobre crî
tica literària. Joan Badia, en un
opuscle publicat per la mateixarevista, analitza en detail la sevaevoluciô.D’àmbit ms comarcal, i espe
cialitzada en ternes d’histôria jhistària de l’art, el març de 1981
apareixia e! primer nûmero deDovella, I’altra revista cultural
important actualment viva. Deperiodicitat trirnestral, ha evolu
cionat pel que fa a l’equip deredacciô, aHormat i continguts.En aquest panorama succint
de les revistes culturals n’hemdeixat de banda algunes d’apari
ciô més esporàdica i aquelles queno coneixiem. En qualsevol cas,
totes elles han contribuït d’unaforma o altra a crear aquesta continuïtat, més superficial o méssubterrània, en les publicacionsculturals de Manresa.
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PROSALITERARIA
LA  CURRÙA QUE VA A  LA  SOPA, A GIRONA
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Revistaliterària d’inspiraciô noucentista que es publicà a Manresa des de! desembre de 1915 fins ais mesos de novembre i
desembre de 1917. Era impulsada per Fidel Riu j Dahnau i editada per la impremta Esparbé. Hi col•laboraren els principals

intel•lectua!s catalans .d’aquell moment. Per exemple, Josep Pla hi publicà el primer article (reproduit a sobre).
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Revista cultural interdisciplinària. Es publicà a Manresa des del febrer de 1926 finsa  1928. Era dirigida per Fidel Riu i Dalmau i
j  patrocinada per Ranion Torra, propietari de la impremta Sant Josep i de la I!ibreria de la Plana de 1’Om. Hi col•laboraren els

 miel lectuals catalans mes importants de!s anys vint A dalt, 1 editoria! de! primer numero, i !a primera pagina d un article sobre
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Revista cuhural manresana publicada fonament.ahnent en caste!là j inipulsada per  l’Associaciô d’exahimnes de l’institut Liais -

de Peguera. Es publicà entre el gener de 1953 i e! desembre de 1963. De temâtica bâsicament manresana, acolli,perô,
col.Iaboracions de!s intel.!ectuais joves de postguerra. A da!t, una enquesta sobre J.V. Foix a!s critics catalans més rellevants del

moment.
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