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(id número 25
deis Quadcms de Siis.

LA PREMSA MUNICIPAL A
LA COMARCA DE LA SELVA

Tothom sap que la cohesió
cl'un grup huma, d'una
comunitat, per pelita que sigui,
deu moitíssim a dos factors
básics. el primer és que lothom
tingui al seu abast la major
quantitat d'inibrmació possible, i
el segon que ningii qiiedi exclos
de la possibilitat d'assumirel seu
paper voluntan en la participació
i organització d"aclivital.s
comunitáries deis tipus mes
diversos. Es cert que aixo pot
preridre diversos aspectes, que es
pot fer de moltes maneres, pero
en Pámbil d'una comunitat tan
ben ciiracteritzada com és la d"un
poblé o d'un municipi no hi ha
dublé que una de les eines
primordials a l'hora de fer
possibles aquests dos proposits és
una publicado periódica. I si
aquesta comunitat de caire local
esta ben estructurada és evident
que és la instilució local pública
per excel-léncia. I'Ajunlament,
qui ha de responsabilitzar-se
d"oferir ais ciutadans la quanlital
d'informació i la possibiÜlal de
participació que tota comunitat
sana necessita i ha de reclamar.
L'edició de publicacions
municipals a les nostres
contrades és, tot i els notables
avenaos deis darrers anys, en
general forga escassa i, sobretot,
irregular. És per aÍxo que mereix
especial alenció el cas del
Qitadem de Sils, sorgit l'any
1988 en Tambit d'una comunitat
que mai no havia fruit d'una
iniciativa com aquesta, i que,
consolida! i ben inserit avui en la
vida quotidiana deis silencs, ha
arribat al número 25 sense
problemes i amb tota regularitat,
sense deixar mai de complir les
dues comeses esmentades: la
informado municipal, que
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ofereix TAjuntament, i la
informado cultural, que han anat
oferint voluntariament els
coMaboradors mes diversos.
Aquest ha estat el moment
adequat perqué TAjuntament, a
través de l'Arxiu Municipal,
ofereixi al poblé i a tots aquells
interessats la possibilitat de fer
un repás de la feina feta fms avui.
Així, des del 21 de desembre fins
al 26 de gener ha romas oberta a
la Sala d'Exposicions Municipal
Texposició «25 Quaderns de Sils.
Una mostra de la premsa
municipal a la Selva».
L'exposició s'estructura en
tres apartáis básics. El primer fa
referencia a Tendegament i a la
posada en marxa del projecte, en
un moment en qué la manca de
precedents locáis i la incertesa
deis resultats aconsellaven un
esfor? mes gran per assegurar el
funcionament de la revista. Es
per aixó que es va cercar no tan
sois la correcta difusió dins de
l'ambil del terme municipal, sino
que hom va creure convenient
prendre Pencertada iniciativa,
mitjan9ant intercanvis, de fer
arribar el Quadern a diverses
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entitats, sobretot culturáis,
d'arreu de la comarca i de
Catalunya. Especial atenció
niereix a l'exposició. per
exemple, Tacord arribat amb el
Centre d'Estudis Selvatans.
entitat cultural comarcal per
excel-léncia, i, com a dada
signitlcativa. la sol-licitud de
rebre la revista tramesa per la
Casa Ducal de Medinaceli, de
Sevilla, tan Iligada a aqüestes
ten'es per vicissituds historiques
d'origen leudul.
El segon aparlat és el just i
merescut homenatge ais
coMaboradors. tois Iligats d'una
manera o una altra amb Sils,
entre els quals trobeni
personalitats de prestigi cultural,
com mossén Jaume Marqués;
noms que frueixen d'un ampli
reconeixement social, com Josep
Maria Dexeus o Jordi Tarda; i

de ia Selva".

Vista
de l'exposició.

gent que. arran de la seva lasca i
de la seva vida, es pol dir que
formen ja part del patrimoni
historie i cultural del poblé:
Taniic mossén Rafael Mola; el
senyor Aradas, que fou molts
anys secretari de i'Ajuntament;
Jaume Pastells, col-laborador
incansable del Quadern, i
l'enyorat periodista Lluís Liado,
només per citar uns noms
signiílcatius. L'exposició mostra
els origináis, amb les respectivas
correccions ortogratlques i
sintactiques posteriors.
d'algunesd'aquestes
col-laboracions. Val a dir també
que la llista de coMaboiadors del
Quadern s'alhu-ga notablement
amb la paiticipació de diversos
estudiosos i de personatges
locáis, significatius o no, que per
moltes raons variades teñen coses
a dir i volen dir-les.
Finalmenl, rexposició, en
un tercer apartat certament
atracliu, mostra amb detall al
visitant el procés -ignorat
sovint per la majoria deis
lectors, que es troben sempre
amb la revista impresa i
enllestida- de confecció i
prodúcelo del Quadern, amb
una petita explicació i amb
exemples ben grafics de les
diverses maquetacions i fotolits
que precedeixen a la impressió
definitiva d'un deis números de
la revista.
A part, completen
rexposició les portades deis 25
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primers números i una mostra de
les aitres publicacions locáis que
actualment, amb regulariíat o
no, s'editen a la comarca de la
Selva. El visitant, a mes, pot
endur-se un exemplar del
número 25 del Quadern de Sils,
que. entre aitres, inclou una
salutació del president Jordi
Pujol i les col-laboracions de
r artista Rodríguez Amat, el
dipiiiat Joan Doménech, el
president del Centre d'Estudis
Selvatans. Mario Zucchitello. el
periodista Ramón Rovira i
Jaume Pastells. La revista conté,
a mes, un opuscle obra de Lluís
Costa, arxiver municipal, que fa
un repas per la premsa iocal a la
comarca de la Selva.
Acabada la visita ens queda
Lagradable sensació que
acabem de conéixer fins els
aspectes mes íntims d'un
projecte que ja té la seva petita
historia, pero que es manté viu i
amb ganes de viure per molts
anys perqué la comuuitat que el
fa possible, com deia abans, és
per sobre de tot una comunitat
sana. I que el fet d'haver arribat
al número 25 no marca cap
grao, cap punt d'inllexió, cap
objectiu aparenlment
inabastable; tan sois ens deixa
amb la certesa que, a hores
d'ara, ja s'esta gestant amb tota
normalitat el número 26. I que
sigui per molts anys.
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