
Si l’Assemblea del Bages no va ser
la primera de Catalunya, poc se’n
falta, va afirmar divendres Oriol Lu-
ján amb rotunditat, en la presen-
tació del seu llibre sobre aquella
barreja de sensibilitats polítiques
que naixia el  i que tenia com
a denominador comú acabar amb
la dictadura franquista. Però Fran-
co va morir al llit, va recordar la
doctora Gemma Rubí, que va pre-
sentar el treball que signa Luján i
que ha estat curat per l’editorial Ze-
nobita. Dues premisses per tenir
present, doncs: la primera va cris-
tal·litzar en l’Assemblea de Cata-
lunya, i la segona va comportar el
naixement d’una història paral·lela
dedicada a destacar «només» el pa-
per democratitzador de la corona
espanyola i dels reformistes en-
capçalats per Adolfo Suárez.

En la seva presentació, Rubí,
que ha dirigit el treball de final de
carrera i ara dirigirà els cursos de
doctorat d’Oriol Luján, va compa-
rar l’Assemblea de Catalunya i la
del Bages als moviments reivindi-
catius actuals dels indignats i de l’a-
nomenada primavera àrab en el
sentit de ser experiències sorgides
de la base, però amb un element
que, en el cas del moviment del
-M, «és format per gent que re-
butja la política i els partits polítics»,
mentre que els membres de l’As-
semblea de Catalunya maldaven
pel reconeixement de les forma-
cions polítiques com a  expressió
de democràcia. «Els d’ara es qües-

tionen fins i tot per què serveix la
democràcia que tant va costat d’a-
conseguir».  En aquesta línia, la pri-
mavera àrab s’acostaria més a l’es-
perit de l’Assemblea.

La historiadora Gemma Rubí,
amb una dilatada experiència en el
foment de treballs de microhistò-
ria i història social, va destacar la
vàlua del treball de Luján, centrat
en  el moviment polític bagenc del
tardofranquisme, «perquè llibres
com aquest ens situen en el co-
neixement dels fets, contraresten
les històries oficials i situen millor

la història de la transició en el
nostre país. És un llibre fet des del
rigor a l’hora de triar les fonts i on
l’autor s’arrisca en les conclusions».

Conclusions que inclouen pre-
guntes: El pacte per la llibertat va
assolir realment les llibertats que
hom esperava? A la vista dels dar-
rers moviments socials, Luján dei-
xa la qüestió en la llista de casos
oberts i que aquests darrers mesos
omplen les pàgines dels diaris: els
moviments del  M, les consultes
sobiranistes, o la irrupció en les
eleccions municipals, encara que

hagi tingut poc suport, de movi-
ments polítics com el manresà
MOVEM, en què dirigents veïnals
es presentaven per desacords amb
les polítiques locals. 

Oriol Luján s’ha capbussat en els
papers que va generar el període
-; uns documents que
relaten il·lusions, dissensions, es-
perances, pressions, acords i fi-
nalment dissolució. Uns papers
amb noms que han continuat a la
palestra política, sindical o social
i amb noms que es van quedar a
casa també.
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L’Assemblea del Bages ja té llibre
que n’explica la història particular

El periodista i historiador Oriol Luján n’ha desempolsat la documentació i l’ha ordenada�
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HISTÒRIA El Casino va acollir divendres l’acte de presentació del llibre El pacte per la llibertat. L’Assemblea del
Bages (1971-1979), del navarclí Oriol Luján. Un treball, amb preguntes obertes, que va apadrinar la doctora Gemma
Rubí, que va comparar aquest moviment del tardofranquisme amb el dels indignats i l’anomenada primavera àrab

�

LES ENTRADES PER A LA PROPERA ESTRENA de la companyia La Cubana ja es

poden adquirir a través de Servicaixa i en les taquilles dels teatres Coliseum i Tívoli,

on es representarà el muntatge del 2 de març a l’1 d’abril en el primer cas i del 5 d’abril

al 3 de juny en el segon. Les localitats tenen un preu d’entre 21 i 35 euros, i hi haurà

també funcions a un cost assequible en el que el grup anomena els Superdimarts,

plens de sorpreses. Campanades de boda posa dalt l’escenari un enllaç nupcial i el

microcosmos de personatges que l’envolten, cadascun d’ells oficiant un paper

determinat. Jordi Milán dirigirà el xou, que tindrà la interpretació de Jaume Baucis, 

Xavi Tena, Toni Torres, Annabel Totusaus, Maria Garrido, Txell Duró, Bernat Cot, 

Babeth Ripoll, Montse Amat, Oriol Burés, Jordi Milán i l’artesenca Mont Plans.
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La Cubana tornarà el proper mes de
març amb l’espectacle «Campanades
de boda» al Tívoli i el Coliseum

ARXIU/MARTA PICH

Oriol Luján va oferir un resum del treball d’investigador en la presentació del llibre L’Assemblea del Bages
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Rosa Casajuana publica a través
del Centre d’Estudis del Bages el lli-
bre I més històries de Manresa, un
recull de vivències i anècdotes
que dibuixa com era la ciutat i la
seva gent a meitat del segle passat.
El volum apareix en la col·lecció
Memòria tres anys després que Ca-
sajuana, nascuda a la capital del
Bages el , escrivís Una nena de
Manresa i les seves històries.

En un to directe i amb voluntat
de fer-se entenedor, Casajuana
relata tot d’experiències i històries
viscudes durant les dècades cen-
trals del segle XX, i traça així una
radiografia molt personal de la
societat en època franquista. La
presentació del llibre tindrà lloc di-
marts a les  del vespre, al Centre
Cultural del Casino de Manresa.
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L’obra es presenta aquest
dimarts al Casino de la
capital bagenca, i és editada
pel Centre d’Estudis
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Rosa Casajuana
publica un llibre
de vivències 
de la Manresa
de fa mig segle

La mostra de fotoperiodisme
World Press Photo prorroga la
seva estada al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona fins
al dia  de desembre, cinc dies
més del que era inicialment pre-
vist. L’exposició presenta  fo-
tografies en diferents àmbits de la
informació i està tenint una gran
resposta del públic, amb llargues
cues els caps de setmana.
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El World Press
Photo, fins al 23


