
ENTREVISTA A FRANCESC COMAS

Primer de tot, on treballes actualment?
millor. També ho veus així?

Ara fa cinc anys que estic al Centre d’Iniciatives per 
a la Ocupació (CIO) del Pla de Transició al Treball de 
l’Ajuntament de Manresa del Departament d’Ensenyament 
ajudant a nois i noies que no han aprovat l’ESO a trobar-
los una sortida professional. A més, també faig classes de 
demografia al grau d’Infermeria de la Fundació Universi-
tària del Bages (FUB).

Entre llibres, quaderns i activitats didàctiques 
hauràs escrit més d’un centenar d’obres. Què sig-
nifica per tu escriure?

Jo penso que escriure és un complement de la meva pro-
fessió. A mi m’agrada molt la història, però el que potser 
m’agrada més és el fet de divulgar-la. El fet de poder ex-
plicar història i fer-la accessible a tothom m’agrada molt. 
A més, un dels meus objectius abans d’escriure res ja era 
treballar en la vessant de com es podia explicar i divulgar 
la història tant als nens com a la gent gran.

Penso que la història és un element molt important per a 
la història personal i és molt important la seva divulgació, 
per això sempre he intentat fer una història molt asse-
quible i quotidiana a partir de vivències i detalls perquè 
tothom l’entengui. I crec que la gent ho agraeix.

Manresa, la ciutat transformada; Visions de Man-
resa; Manresa, una història per conèixer; Històries 
de Manresa, i La meva primera història de Man-
resa són alguns dels llibres que has escrit i que 
tenen relació amb Manresa. Què significa aquesta 
ciutat per a tu?

Home! Sóc manresà i nascut al “rovell de l’ou”, concreta-
ment en una casa de la plaça de Sant Domènec. Em sen-
to molt manresà, m’estimo la ciutat i crec que val la pena 
propagar-la per fer-la entenedora als qui hi van néixer i 
els que hi han vingut. La idea és que a partir de la his-
tòria local s’entengui la global i sigui un punt de partida i 
es contextualitzi amb el context del país i la nació.

Desprès de tot el que has anat escrivint sobre 
Manresa, creus que queda molt per explicar? 

Sí, hi ha tot un tema que encara no s’ha tocat que és del 
1939 cap aquí i que per alguns és un tema massa recent. 
S’hauria d’estudiar perquè és important el que realment 
va passar per interpretar el present.

Creus que actualment hi ha molt poc coneixement 
del nostre passat?

Sí, malauradament cada vegada la gent coneix menys la 
història, tot i que a nivell de gent gran és diferent, ells te-
nen un interès bestial. És la gent jove la que no li’n dóna 
tanta importància, en part perquè els l’han fet avorrir. La 
història s’ha anat aparcant, s’ha fet avorrida i poc atracti-
va per la gent i això ha fet que no la valorin.

Jo penso que si un país no coneix els seus orígens, ma
lament. I en un moment com aquest amb tanta inter-
culturalitat, per mi és fonamental la història per arrelar 
la gent. Som ciutadans del món però vivim en un lloc i 
aquest lloc l’hem de conèixer.

Dels llibres que has escrit, de quin en guardes més 
bon record?

Sí, Manresa, una història per conèixer, ja que em va mar-
car un abans i un desprès en la meva vida professional. A 
partir d’aquest llibre se’m van obrir moltes portes i va ser 
l’inici del “boom” d’escriure, abans em dedicava sobretot 
a escriure material didàctic. A partir d’aquell llibre Regió7 
em va demanar que col·laborés amb el diari setmanal-
ment i altres entitats també van fer-me encàrrecs. És un 
llibre que em va agradar molt escriure.

Em pots explicar una mica quina es l’evolució des 
que t’encarreguen escriure un llibre o esculls una 
temàtica fins que es publica?

Quan he de fer un llibre primer miro què tinc, ja que a 
partir d’anys i anys he anat recollint molta informació, 
després miro què puc trobar a l’Arxiu Històric de Man-
resa i a les hemeroteques i seguidament em plantejo 
un esquema de continguts que vull tractar, generalment 
intento que segueixin un fil cronològic remarcant les fites 
històriques. Després em poso a escriure.

Molts dels teus projectes estan publicats per Zeno-
bita edicions, què significa per tu el seu segell?

Doncs gràcies a Zenobita he publicat tot el què he publi-
cat, segurament molts dels materials no  me’ls hagués 
publicat una altra editorial ja que la majoria dels llibres 
són de temàtica local. S’agraeix poder disposar d’una 
editorial que aposti per aquests temes i, a més, amb el 
director de Zenobita ens coneixem des de petits, ens 
tenim confiança i a vegades ell m’ha proposat temes per 
escriure i jo m’hi he posat. 
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Has escrit llibres per a diferents públics, adults, 
joves, etc. Per quin t’hi sents més còmode?

Gaudeixo amb qualsevol públic però per professió, de-
dicació i anys d’experiència el públic amb què em sento 
millor és l’adolescent de 12 a 18 anys. És un públic dur i 
que te l’has de guanyar. En canvi el públic de gent gran 
és molt més agraït, però intento adaptar-me al personal 
que tinc.

L’altre dia vam entrevistar la Isabel Morales, una 
mestra que fa temps que incorpora el coneixement 
històric en el currículum dels més petits, i ens 
explicava que com més aviat s’ensenyi la història 
millor. També ho veus així?

Sí. Evidentment que no poden entendre successos 
històrics molt complexos però els nens tenen ganes de 
saber i això és molt bo. Jo recordo una vegada que vaig 
anar a una escola a explicar els dinosaures i els nens 
escoltaven amb moltíssim interès i el difícil que m’ho van 
posar a mi fent-me preguntes. Jo penso que cal adaptar 
la història al seu nivell.

Quina visió tens de la situació actual dels llibres en 
paper? Apostes pels nous formats digitals?

A mi em costa acostumar-me a aquests nous formats i 
no sé si el llibre en paper acabarà desapareixent, si més 

no em sabria greu ja que sóc de la generació del paper 
i penso que el llibre en paper té una màgia, un encant i 
una olor especial. Evidentment penso que pot servir de 
complement als nous formats.

I penses que Internet ajuda perquè la gent apren-
gui o tingui més interès per aprendre història?

No massa, en el sentit que estem en una societat de la 
immediatesa. Internet serveix per obtenir informació 
però, pel que he anat veient amb els meus alumnes, no 
crec que aquesta informació l’assimilin. Internet està molt 
bé per trobar qualsevol tipus d’informació, però quan 
demanes als alumnes que faci un resum del que troben 
la cosa es complica. Penso una mica com abans, Inter-
net hauria de ser una eina complementària i no “l’eina”. 
A més, crec que també falta aprendre a saber buscar la 
informació certa i veraç d’Internet.

Finalment, quines expectatives tens de cara al 
futur? Tens en ment algun nou projecte?

La veritat és que també afecta la crisi. Recordo que en 
un any vaig escriure 10 llibres i ara estic bastant tranquil, 
hi ha alguna entitat que m’ha demanat alguna cosa però 
encara s’ha de concretar. Mentre vaig col·laborant setma-
nalment per al Regió7, vaig fent classes i vaig remenant 
papers a l’Arxiu Històric del Bages.


