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Zenobita edicions ha publicat el llibre RECORDS ENTRE CARDONA I SERRATEIX, escrit per Albert 
Serra, que és una versió ampliada del treball titulat “Records” que l’autor va presentar als Premis 
Lacetània 2008, i pel qual va obtenir el Premi Jacint Carrió i Vilaseca per a treballs de recerca sobre la 
memòria històrica de Manresa i el Bages.  

En aquesta obra l’autor narra els records inesborrables de la seva etapa d'infantesa i adolescència 
repartits entre Cardona i Serrateix, i altres indrets de la Catalunya central. 

Com que va néixer l’any 1936 li va tocar viure una època difícil i amb moltes mancances, però també 
una època en què la canalla podia jugar tranquil·lament pels carrers i només havien d'aturar el joc pel 
pas d’un carro o d’una mula. L’autor ens explica detalladament com eren els seus jocs, com era 
l'ambient religiós d'aquell temps (la diada de Corpus, el pelegrinatge de la Verge de Fàtima o les 
feines quotidianes dels escolans i sagristans), com eren i com participava en les activitats del cicle 
agrari (segar, batre, matar el porc, pasturar els animals, fer carbó, etc.). Així mateix recull una part de 
les vivències de la Guerra Civil que ell ha escoltat de les persones del seu entorn, i per això fa 
referència a temes polèmics: els emboscats, el contraban o la repressió a la rereguarda). 

Joaquim Aloy, en el pròleg, diu que els records i vivències són un patrimoni valuosíssim, són peces de 
la quotidianitat del passat que completen i situen els grans esdeveniments, sovint més profusament 
documentats. Són un llegat preciós i, tanmateix, extremadament fràgil, tant com ho és la vida humana. 
Només si es traspassa a temps pot conservar-se per a les generacions futures. Tots els records ens 
retornen al passat, però n’hi ha que ens donen compte de costums i tradicions que s’han perdut o de 
fets i circumstàncies desconeguts, sobretot pels més joves.  

Albert Serra ha afrontat aquesta tasca tan meritòria amb gràcia, amb una literatura fresca i amena, amb 
un relat planer, divertit, capaç de transmetre sensacions i ambients. Amb aquest llibre, no solament ha 
complert el deure de servar la seva memòria per a generacions futures, sinó que, hàbilment, ho ha fet 
de manera plaent i atractiva. No es pot demanar més. Al contrari, cal agrair-li l’esforç d’escriure i 
l’empenta de publicar la seva obra per posar-la a l’abast de tothom. 
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