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LES REVISTES CULTURALS AL BAGES
De la Renaixenfa en^á, les revistes cultu
ráis, i més específicament les literáries, han 
tingut una importancia cabdal en la recu- 
peració de la identitat nacional. La majoria 
de publicacions d’aquesta mena s’editaren 
i s'editen a Barcelona. Perqué per a molts 
Catalunya comenta i acaba al cap i casal, 
hi ha una tendencia generalitzada a pensar 
que només a Barcelona poden produir una 
cultura que no sigui localista i provinciana. 
Tanmateix, a Barcelona s’ha produit molt 
localisme xiroi i provincia. S’ha tendit a 
potenciar un gran nucli dinamitzador, que 
no sempre l’encerta, i alhora a desatendre 
o bé desautoritzar uns nuclis de dimen- 
sions més redui'des, pero amb personalitat 
i empenta propies: Reus, Terrassa, Man- 
resa, Vic, Girona...
Abans de 1939 aparegueren a Manresa dues 
revistes que no es troben registrades ni a 
la GEC ni al DLC: «Cenacle» i «Ciutat, 
ideari d’Art i Cultura». Ambdues eren ins- 
pirades per interessos parallels a les em
preses realitzades pels noucentistes barce- 
lonins. De «Cenacle», se’n publicaren vint-i- 
dos números a partir de 1916. No ens cons
ta la data de desaparició ni la seva perio- 
dicitat. Un deis impulsors fou Ignasi Ar- 
mengol. Hi col-laboraren, entre d’altres, 
Joan Aleo ver, Caries Riba, Josep Carner, 
Josep M. López-Picó i Caries Soldevila. De 
«Ciutat», n’aparegueren vint números entre 
el febrer de 1926 i 1928. Hi apareixen col- 
laboracions de Guerau de Liost, Josep M. 
Junoy, Josep Carner, Mariá Manent, Víctor 
Catalá, Lluís Nicolau d’Olwer, Puig i Ferre- 
ter, Alfons Maseres, Manuel de Montoliu, 
Roig i Raventós, Sebastiá Sánchez-Juan, 
Sebastiá Gasch, Xavier Benguerel... La 
línia de la revista era, dones, molt ecléc
tica; modernistes, noucentistes i una certa 
avantguarda hi tenien igualment accés. De- 
via ser, d’altra banda, una publicació ben 
estimada en els medis barcelonins. Peí que 
fa a l’aspecte plástic, s’hi reprodueixen 
pintures i dibuixos de Domingo, Dalí, Gar-
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cia Lorca, Togores, Sunyer, Junyent, Ma
nolo Hugué... Cal remarcar, encara, que és 
a «Ciutat» on possiblement per primera

vegada en el nostre ámbit cultural es fa 
una valoració de l’obra de Joyce. L’autor 
del treball era Ignasi Armengou, manresá.
A partir del mes de gener de 1953 es pu- 
blicá a Manresa la revista «Bages» (Publi
cación de la Asociación de ex-alumnos del 
INEM), redactada en castellá, tot i que de 
tant en tant presentá collaboracions en ca
talá. Francesc Soler i Quintana i Ignasi 
Bajona n’animaren les págines literáries. 
El primer connectá amb els ambients 
culturáis «catalanistes» barcelonins i apor- 
tá les collaboracions de Joaquim Molas i 
deis poetes lligats al realisme social. D’a- 
quests, se’n publicaren tres mostres ben 
significatives.

«FAIG», REVISTA LITERARIA
La tradició creada per aqüestes publica
cions es va veure renovellada amb l’apari- 
ció de «Faig», revista literária, el dia de 
Sant Jordi de 1975.
Els components de l’equip fundador no for- 
maven un tot homogeni. Hi havia estu- 
diants universitaris, poetes, narradors i 
lletraferits. L’orientació de la revista era 
del tot ecléctica, encara que partía d’uns 
criteris iniciáis de rigor i programació que 
s’han consolidat al llarg deis anys.
D’un primer número que palesava a basta- 
ment la desorientació inicial peí que fa a 
continguts i al perfil extern de la revista, 
s’ha passat a una elaboració coherent i 
organitzada. Ara «Faig» és una revista lite
rária de confecció comarcal, pero d’ámbit 
de projecció nacional. Té una periodicitat 
trimestral a partir del 1982. El 1978 fou 
l’any en el qual la revista va correr més 
perill de desaparéixer, per causes fonamen- 
talment económiques. S’han editat quatre 
números monográfics: els dedicats a Ga
briel Ferrater en el desé aniversari de la 
seva mort, a la narrativa catalana del se- 
ble xix bo i commemorant el centenari de 
la publicació de La papallona, a la literatu-
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ra catalana a Menorca i al Modernisme lite- 
rari. La tirada ha anat augmentant sem- 
pre. Actualment, sobre la base de més de 
200 subscriptors, s’imprimeixen peí sistema 
d’offset 600 exemplars deis números ordi- 
naris i un miler deis monográfics. Tots els 
números han estat il-lustrats amb dibuixos, 
pintures, gravats i fotografíes.
La revista está organitzada en diferents 
apartats: creació inédita (prosa o poesia), 
assaig literari, traduccions, «Traces» i 
«Relia». L’assaig hi ha estat el genere més 
constant. Ha aparegut en tots els números. 
La llista de collaboradors mostra novament 
la línia ecléctica de la revista (M. Carbo- 
nell, Pere Farrés, M. Boixareu, Joaquim 
Molas, Josep M. Castellet, Jordi Castella
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nos, Alan Yates, J. Noves, Enric Cassany, 
E. Puig, etc.). En l’apartat de creació ha 
comptat amb noms com Pere Calders, Joan 
Perucho, Palau i Fabre, Baltasar Porcel, 
Jaume Cabré, Pau Faner, Agustí Bartra, 
Martí i Pol, Feliu Formosa, Joan Vinyoli, 
Miquel Desclot, Francesc Vallverdú... Les 
traduccions aporten la preséncia de set lite- 
ratures (anglesa, italiana, alemanya, grega 
moderna, llatina, francesa i portuguesa). 
I encara s’hi ha publicat un assaig de crí
tica literaria anglesa. L’apartat «Traces» 
és dedicat a treballs inédits d’escriptors 
novells d’arreu deis Pa’ísos Catalans. Amb 
anterioritat havien estat només autors del 
Bages. Els comentaris crítics de llibres apa- 
reixen sota l’epígraf de «Relia».

DINAMITZACIÓ CULTURAL

El 1979 s’iniciaren tertúlies i conferéncies 
on participaren entre d’altres Palau i Fa
bre, Pere Calders, Feliu Formosa, Miquel 
Desclot, Baltasar Porcel i Josep Albanell.
A partir de 1981, amb la collaboració de 
l’Ajuntament de Manresa, es programen 
dos cicles de conferéncies dedicáis a «La 
literatura catalana deis anys 40 ais nostres 
dies». Hi participen: Castellet, Molas, Alex 
Broch, Carme Arnau, Feliu Formosa, Rosa 
Cabré, Sala Valldaura, i no hi falta, com 
a molt significativa representació del Ba
ges, J. Junyent.
L’any 1982, el cicle és dedicat a «Poetes 
del segle xx». S’hi tracta l’obra de Riba, 
Valéry, Móntale, Eliot, Guillén i Rilke. Els 
conferenciants són Emili Sulla, Jordi Llo- 
vet, Alfred Sargatal, Gil de Biedma i dos 
bagencs: J. Junyent i L. Calderer. Un deis 
projectes que es materialitzaran durant 
1983 és l’inici d’una col-lecció de llibres de 
literatura amb el volum que aplegará les 
vuit conferéncies del cicle «Poetes del se
gle xx».

«Faig», per damunt d’adjectivacions, tant 
les referides a la línia com a la proceden
cia geográfica, s’ha convertit en la revista 
literária amb més anys de vida i preséncia 
continuada en el mercat deis Paísos Cata
lans, després d’«Els marges». Així, dones, 
podem concloure que «Faig» és un deis 
productes més sólids dins el conjunt de 
revistes aparegudes arran de l’esclat pro- 
duít a la darreria de la década deis setanta.
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