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El Bages

Manresa 1876-1965
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El Garraf

Sitges 1870-1965
Vilanova i la Geltrú 1873-1965

El Gironès

Cassà de la Selva 1890-1965
Girona 1870-1965
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El Maresme

Mataró 1865-1965
  Vilassar de Mar 1852-1965

El Pla de l’Estany

Banyoles 1898-1965

El Vallès Occidental

Cerdanyola del Vallès 1890-1965
Rubí 1872-1965
Santa Perpètua de Mogoda 1898-1965
Terrassa 1865-1965

El Vallès Oriental

Caldes de Montbui 1870-1965
Cardedeu 1885-1965
Granollers 1882-1965
Lliçà d’Amunt 1898-1975
Mollet del Vallès 1870-1965

L'Alt Penedès

Gelida 1885-1965
Vilafranca del Penedès 1862-1965

La Selva

Blanes 1863-1965
   Lloret de Mar 1885-1965

Tossa de Mar 1870-1965

L'Anoia

Igualada 1870-1965

Osona

Manlleu 1886-1965
Torelló 1879-1965
Vic 1863-1965

L’Abans és una col·lecció de volums sobre
la fisonomia dels pobles de Catalunya i
les vivències de la seva gent. El llibre que
presentem és una secció longitudinal de
la història viscuda pel poble, entre el final
del segle XIX i la primera meitat del segle
XX, plasmada en fotografies de la vida
quotidiana dels homes i les dones que
construïren, dia a dia, un bocí del que ara
som; de segur, un llegat de les velles
generacions.

En aquest volum podrem mirar enrere i
aturar-nos en el passat per conèixer i
assaborir la saviesa popular, rica en
vivències tan senzilles com complexes, i
fins i tot aprendre’n coses. Els records que
s’expliquen en les pàgines següents pro-
venen dels testimonis vius de la història,
avis i àvies que han experimentat un
progrés accelerat de l’època que visque-
ren. Les experiències particulars són acom-
panyades de fotografies històriques, la
majoria d’aquestes anònimes i inèdites.

Hi podem trobar temes, ordenats segons
el calendari festiu de l’any, dedicats a les
entitats i el folklore, vistes de carrers i
panoràmiques de la població, edificis
arquitectònicament destacats, esdeveni-
ments històrics locals, festes majors, cele-
bracions de festes de barri, fires, col·legis
religiosos i laics, oficis avui perduts (se-
reno, mestre d’aixa…) i altres de transfor-
mats (floricultor, fuster, mariner, pagès,
pescador…), comerços, personatges relle-
vants locals i indrets. El conjunt teixeix,
gradualment, la història del poble.

Per a la gent gran, aquesta lectura evoca
els moments de joventut i infantesa, potser
agradables o potser tristos, però, si més
no, sempre íntims. Per als joves lectors és
una oportunitat única de presenciar la me-
tamorfosi que va patir la societat durant el
segle XX. Són, sens dubte, unes imatges que
inspiren sentiments i emocions diversos.
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El Maresme

Col·labora

El Maresme

Vilassar de Mar
Recull Gràfic 1852-1965

Portada

El carrer de l’Església al voltant dels anys deu.
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