
Una setmana després d’haver-
se inaugurat a Moià, Instantànies
de quatre dècades cabdals, que
commemora els 40 anys de vida
d’aquest diari, arriba avui a Sant-
pedor. Després de passar per Sol-
sona  (on es va obrir la itinerància
de la mostra al principi de juny),
Sant Joan, Berga, Puigcerdà i
Moià, la localitat bagenca l’acolli-
rà fins al 10 d’octubre a la biblio-
teca Pare Ignasi Casanovas. La
inauguració, a les 18 h, serà a càr-
rec de Xavier Codina, alcalde de
Santpedor, i de Marc Marcè, direc-
tor de Regió7.

L’exposició, que es podrà visitar
amb entrada lliure de dilluns a di-
vendres de 15.30 h a 20.30 h,  pre-
senta un recull de notícies, foto-
grafies  i portades representatives
de la vida de la Catalunya Central
en els darrers 40 anys. Com expli-
cava l’autor dels textos, Xavier Do-
mènech, un dels artífexs de la pro-
posta, juntament amb Salvador
Redó (selecció gràfica) i Bet  Padró
(disseny), no busca l’exhaustivitat
però sí que sigui «significativa». 

Així, la mostra s’obre amb el re-
ferèndum de l’1 d’octubre del
2017, on destaca una de les imat-
ges més colpidores de la jornada,
amb l’agressió a l’aleshores regi-
dor Jordi Pesarrodona a l’escola

Joncadella de Sant Joan; continua
amb la presó de Lledoners i la ma-
nifestació de la Diada a Berga, el
2016. Amb imatges de més de 25
fotògrafs i redactors del diari , l’ex-
posició pretén arribar al públic
amb un discurs «representatiu
dels moments commovedors i re-
llevants de les grans històries que
han succeït en aquest territori»,
destacava Domènech.

L’exposició es divideix en 15
plafons (de 2x1 metres), de dues
cares, que contenen una portada,

diverses fotografies i un breu text
explicatiu. A les capitals de co-
marca, com Moià, Solsona, Puig-
cerdà i Igualada, la mostra suma
un plafó més –de dues cares– amb
notícies específiques del territori.
Després de Santpedor, Instantà-
nies de quatre dècades cabdals
viatjarà a Igualada, del 7 al 21 de
novembre, on es podrà visitar a la
biblioteca, i tancarà la seva itine-
rància a Manresa, on s’instal·larà
del 2 a 15 de desembre a l’Espai
Plana de l’Om.

Des de la seva fundació, Regió7
ha informat sobre les primeres
eleccions democràtiquesdesprés
del franquisme, celebradres el 3
d’abril del 1979. És aquesta la no-
tícia que continua el discurs expo-
sitiu de la mostra, que  no oblida
els quaranta anys d’informació
econòmica (de Pirelli a Carbons
de Berga), el sector de la viticultu-
ra, els grans incendis forestals i els
desastres naturals com els aiguats
del 1982 i de l’any 2000.  Crims que
impacten en tota la comunitat

protagonitza el plafó  següent
(amb la desaparició dels germans
Pires Òrrit, el cas Corominas i la
mort de Josep Maria Isanta). Per
la mostra, el públic veurà desfilar
paisatges, alguns ja desapareguts,
com les cases de Sant Salvador de
la Vedella, d’altres ja quotidians:
la construcció de la presa de la
Llosa del Cavall i la presó de Lle-
doners. 

Els plafons també recorren al-
gunes de les històries de solidari-
tat d’aquests 40 anys: de Flors Si-
rera als refugiats del segle XXI;  la
visita de Joan Pau II a Montserrat
i un recull de  protestes i reivindi-
cacions del territori  i el debat per-
manent sobre les infraestructu-
res. Del món de l’esport, els autors
han triat la lliga ACB que va acon-
seguir el 1998 el Bàsquet Manresa,
l’arribada a l’Everest, l’entusiasme
olímpic (amb Guardiola i Estiar-
te) i el motor (de Carles Checa a
Marc Coma).

Hi ha espai per a la Patum de
Berga, les arrels del Correfoc i la
Fira Mediterrània, i el patrimoni
té el seu lloc en la recuperació del
Casino i el Kursaal de Manresa, i
de Sant Benet de Bages. La cultura
s’escriu a través del rodatge de sè-
ries, com Rosa, els anys noranta,  i
Hache, de Netflix, enguany, a més
de Pa negre i Olor de Colònia, i
noms com els cineastes David
Victori i el desaparegut Joan Soler
i actors com Miki Esparbé. La mú-
sica la signen  grups com Gossos
i la Beth, i el món de l’art recorda
Beauys i el Bosc de Creus de Marc
Sellarès.
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Santpedor inaugura avui l’exposició
que repassa els 40 anys de Regió7
Amb una quinzena de plafons, organitzats per temàtiques, la mostra es podrà veure fins al 10 d’octubre a la biblioteca 
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L’EXPOSICIÓ

Instantànies de quatre dècades cabdals

Lloc: biblioteca Pare Ignasi Casanovas de
Santpedor. Dia i hora: avui, a les 18 h. Fins al
10 d’octubre. De dilluns a divendres, de 15.30 a
20.30 h. Entrada lliure

ARXIU/OSCAR BAYONA

Aspecte dels plafons que formen la mostra d’aniversari dels 40 anys d’aquest diari, al Museu de Moià
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