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La plaça Mercadal, en una estampa tradicional del mercat setmanal de principis del segle XX.

La memòria gràfica de
Balaguer, en un llibre
Reuneixen en un volum un miler de fotografies antigues de
la capital de la Noguera, de finals del XIX a començaments
dels anys 80 || La majoria han estat cedides per particulars
REDACCIÓ

❘ BALAGUER ❘ Balaguer va estrenar
ahir el seu àlbum familiar de
fotos en forma de llibre il·lustrat
amb un miler d’imatges antigues de la capital de la Noguera,
datades entre l’últim terç del
segle XIX i principis dels anys
80 del segle passat. El volum,
de més de 800 pàgines, ha estat
publicat per l’editorial Efadós,
en col·laboració amb l’ajuntament de Balaguer, el Museu de
la Noguera i l’Arxiu Comarcal.
Encara que de fet una de les
principals col·laboracions ha
estat la de nombrosos veïns, que
han cedit gran part de les imatges per a aquest àlbum gràfic
històric. El llibre està estructurat en set blocs temàtics que
presenten la vida quotidiana
de la població des d’un vessant
antropològic: els paisatges i edificis rellevants, les festes, les
entitats, les escoles, l’àmbit del
treball i esdeveniments històrics viscuts a Balaguer.
El coordinador del volum,
Gerard Costa, va explicar que
“a través d’aquestes pàgines i de
les fotografies s’observa la metamorfosi no només de la ciutat
i el seu urbanisme sinó també
de la mateixa societat durant
el segle XX”. Costa va destacar que “la gran majoria de les
imatges han estat cedides per
particulars, restaurades digitalment i impreses a dos tintes”.
L’ajuntament va col·laborar posant a disposició de l’editorial el

Portada del llibre gràfic.

fons municipal, dipositat a l’Arxiu Comarcal, i que, entre d’altres, inclou fotos de l’artista de
Balaguer Francesc Borràs o el
fotògraf Pau Bertran, a més de
la col·lecció d’imatges i postals.
En suma, per elaborar aquesta
obra es va disposar de més de
8.000 fotografies d’un alt valor social i antropològic per a
la localitat i els seus habitants.
Aquest volum sobre Balaguer forma part de la col·lecció L’Abans, en la qual l’editorial Efadós ja va publicar l’any
2014 la memòria gràfica de la
Seu d’Urgell i també el 2016 la
de Lleida.

De pesca al Segre al seu pas per Balaguer, als anys 50.
FONS MUSEU DE LA NOGUERA

Desfilada militar del batalló infantil de l’Escola Pia el 1912.

APUNT
AJUNTAMENT DE BALAGUER

Presenten l’obra després d’editar-se
per fascicles durant l’últim any

Cinc dels sis autors de ‘Balaguer: Recull gràfic 1871-1982’.

■ La sala d’actes de l’ajuntament de Balaguer va acollir
ahir la presentació del llibre
Balaguer: Recull gràfic 18711982, un volum de més de 800
pàgines amb què culmina la
publicació durant l’últim any
d’aquesta obra en fascicles
setmanals. Ara, els interessats poden adquirir el volum
complet (per 160 euros), que
reuneix més d’un miler de
fotografies històriques de la
capital de la Noguera. L’obra

és estructurada en diversos
blocs temàtics, cada un dels
quals (des d’edificis o festes
socials a entitats i esdeveniments rellevants) compta
amb un text elaborat per sis
autors vinculats a Balaguer
i a la seua història: a la foto
al costat d’aquestes línies, hi
trobem, d’esquerra a dreta,
Jaume Barbosa, Joan Bové,
Eva Solanes, Carme Alòs i
Gerard Costa, a més d’Ismael Panadés.

