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Zenobita edicions, conjuntament amb Regió7, han editat el llibre Històries de Manresa, format per 
setanta-cinc articles de divulgació històrica que han anat apareixent en el suplement Revista del diari 
Regió7, escrits per Francesc Comas Closas.  

Són uns escrits curts, amb dues o tres il·lustracions però, ensems, documentats i precisos. La seva 
temàtica és molt variada i inclou títols com els primers “manresans”, Manresa romana, l’esclat de la 
Guerra Civil a Manresa, bandolers, la vaga de 1946, carrers i gremis, el torrent de Sant Ignasi (1 i 2), 
Manresa al segle XIII, les Bases de Manresa, l’aiguat de 1907, els títols de la ciutat, cases amb història 
(1 i 2), etcètera.  

Per facilitar-ne la lectura s’han ordenat cronològicament i s’han agrupat en set blocs temàtics:  

- Fets i episodis per recordar 

- La ciutat en el temps 

- Revoltes, esperances i desil·lusions 

- Manresa en guerra 

- El treball 

- L’urbanisme 

- Les tradicions 

Aquest llibre ens apropa, d’una manera didàctica i amena, per mitjà de petits capítols monogràfics de 
la història de la ciutat, a un conjunt més ampli i a una realitat més complexa: la seva trajectòria 
històrica imbricada en la dinàmica d’un territori i un país. La suma d’aquests escrits ens va prefigurant 
una petita geografia manresana amb elements històrics, artístics, geogràfics, demogràfics, toponímics 
o tradicionals. Francesc Comas segueix la línia que ens  ha anat oferint en diverses publicacions i 
enllaça i  complementa el llibre que va publicar, l’any 2005,  Manresa. Una història per conèixer. En 
definitiva, una obra didàctica i molt recomanable que enriqueix la bibliografia històrica manresana, 
que té una llarga i rica tradició. 
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