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Entre les darreres novetats que Zenobita edicions publica per la festa de Sant Jordi cal fer esment 
de l’obra Berga. Una història per conèixer, de M. Dolors Santandreu Soler i Rosa Serra Rotés, 
historiadores i fundadores de l’Àmbit de Recerques del Berguedà i de la revista l’Erol. Un 
projecte coeditat amb el mateix Àmbit de Recerques del Berguedà i en el qual ha col·laborat 
l’Ajuntament de Berga. Aquest volum és el tercer de la col·lecció després dels títols dedicats a 
Manresa i Moià. 

Berga. Una història per conèixer és una síntesi sobre la ciutat que ens transporta als orígens dels 
primers berguedans i a la Berga d’avui. Es parla de l’època dels visigots, musulmans i francs, de 
la vila comtal, senyorial i reial, dels artesans i els gremis, de les guerres modernes, de la Berga 
botiflera, així com de la llana i el cotó, la vida i el treball, les carlinades, la República i la 
dictadura. Per acabar, parla del retorn a la democràcia, de la immigració massiva d’aquests últims 
anys, i de la crisi econòmica, els serveis i les comunicacions. 

El llibre està estructurat en vint capítols. Al final de cadascun s’inclou l’apartat “A cop d’ull”, que 
explica més àmpliament un fet o un personatge del qual s’ha parlat en el capítol anterior. 

Com no podia ser d’altra manera ha calgut consultar la informació de molts arxius. Uns de 
propers, com l’Arxiu de la Parròquia de Berga i l’Arxiu Comarcal del Berguedà, altres de més 
llunyans, com l’Arxiu Provincial dels Franciscans de Catalunya, l’Arxiu de la Corona d’Aragó, 
l’Archivo Histórico Nacional, l’Instituto de Historia y Cultura Militar, etc. 

Els llibres d’història sovint aporten dades i fets que en compliquen la lectura i en dificulten la 
comprensió, però aquesta obra és amena i en un llenguatge planer que tothom pot entendre. 
També és especialment indicat per als alumnes de secundària. 

Les autores tenen una àmplia experiència en l’elaboració de treballs divulgatius sobre la història 
del Berguedà, que pretenen donar a conèixer més i millor una comarca que sovint és poc 
coneguda. 
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La presentació tindrà lloc el 
dimecres 21 d’abril, a les 8 
del vespre, a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament de Berga.
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