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Monistrol de Calders s’afegeix a la llista 
de pobles que s’han esforçat en crear un 
arxiu fotogràfic. 
 
Jordi Gual i Purtí ha coordinat la recerca d’imatges i amb 
la informació recollida ha redactat el llibre Monistrol de 
Calders, del calaix, una imatge i una història. Per encàrrec 
de l’Ajuntament, Zenobita edicions s’ha responsabilitzat 
de la publicació del llibre. 
 
Com diu l’autor, el plantejament que s'ha volgut donar a aquesta obra és ben 
senzill. Es tracta de fer volar la imaginació i pensar com si a les nostres mans, en 
lloc d'un llibre, hi tinguéssiu una calaixera i que, en lloc de pàgines, hi tinguéssim 
calaixos. Doncs bé, quan obrim cadascun d'aquests calaixos, hi trobarem imatges 
de Monistrol de Calders, cadascuna acompanyada d'una història. Una història més 
llarga o més curta, més transcendent o més anecdòtica, més antiga o més recent, 
històries de gent, històries de feina, del dia a dia, del créixer d'un poble, de 
celebracions, de penúries i tristors, de creences, de somnis, de projectes reeixits i de 
projectes fallits, de victòries treballades, de cops de sort... De tot hi trobareu al 
llibre Monistrol de Calders, del calaix, una imatge i una història. 
Dins de la calaixera, (dins del llibre), s’hi poden trobar veritables tresors que no 
són altres que les fotografies antigues que han cedit gentilment i de forma 
desinteressada una bona colla de veïns de Monistrol de Calders i altres persones 
que han tingut algun tipus de relació més o menys estreta amb el poble.  
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Monistrol de Calders 
Del calaix, una imatge i una història  
Autor: Jordi Gual i Purtí 
Pàgines: 224 amb fotografies en blanc i negre 
Format: 26x24 cm 
Tiratge: 700 exemplars 
PVP: 15 € 
Sortida: 19 de desembre del 2010 
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L’autor: 

Jordi GUAL i PURTÍ, l’autor del text i coordinador de la recerca fotogràfica, va 
néixer a Manresa l’any 1975 i viu a Monistrol de Calders des de l’any 2001. És enginyer informàtic i treballa en l’àmbit de l’ensenyament com a professor de 
formació professional a l’escola Joviat, impartint docència en els cicles formatius d’informàtica. 
Ha col·laborat en el llibre Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers, de Gustau Erill i Pinyot, realitzant les fotografies que acompanyen el text de l’obra 
que tracta sobre la toponímia d’aquest municipi. És amb el mateix Gustau Erill amb qui l’any 2007 va realitzar un estudi sobre el treball dels picapedrers i les 
pedreres de Monistrol de Calders i amb qui l’any 2009 va portar a terme un treball de recerca històrica sobre el procés de l’autonomia municipal de Monistrol de 
Calders respecte Calders, que s’exposà en forma de xerrada durant els actes de commemoració del 75è aniversari de la constitució del municipi de Monistrol de 
Calders.  
 

 
 
 
 


