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Premi Bages de Cultura 2014 a Albert Fàbrega i Enfedaque 

 

Glossa 

Autoritats,  

President i membres de la delegació al Bages d’Òmnium Cultural,  

Amics,  

(L’Albert estudiós) 

Fa quinze dies a Súria va celebrar-se la Fira Medieval d’Oficis, al Poble Vell.  

Un dels espectacles emblemàtics que s’hi representa és la peça de teatre 

medieval titulada “Salats!”. Hi ha un moment en què apareix l’Agutzil 

General de Catalunya acompanyat de dos soldats i demana amb una veu 

de tro a les patums locals de l’època:  

 -On són les càrregues de fusta per les galeres del rei?  El rei va 

ordenar fa mesos que el comú de Sorissa carretegés a Barcelona 

tres-cents quintars de fusta dels boscos del comú. I a Barcelona no hi 

ha arribat res de res. Es pot saber què ha passat? 

Un personatge amb semblança de canonge, s’erigeix en portaveu i 

s’excusa:  

-Bé,  és que ja veu que aquí de mar no n’hi ha per enlloc... 

L’Agutzil l’hi replica:  

-Vostè qui és? Un canonge? Què hi pinta aquí? 

I el personatge, el Canonge, l’hi respon:     

-Sóc canonge de la Seu de Manresa però ara no parlo com a 

canonge sinó com a propietari de Les Comes, o sigui jurat del comú 

de Sorissa. I hem estat discutint el cas i el cas és que no ens sembla 

que haguem de tallar i portar fusta per fer galeres quan a Sorissa no 

hi ha mar per enlloc. 
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Llavors, l’Agutzil l’hi etziba: 

-I què? El gloriós rei Pere està conquerint la Mediterrània i necessita 

més galeres. I si per construir més galeres s’ha de portar fusta de 

Sorissa a les Drassanes de Barcelona, Sorissa porta fusta a les 

Drassanes de Barcelona i calla. Hi hagi mar, hi hagi riu, hi hagi peix o 

no hi hagi res.  

Un pagès anomenat ‘Sidru’, l’interromp desseguida:  

-Aquí a Sorissa l’únic que s’assembla al mar és que hi ha sal.  

Tothom el fa callar i l’Agutzil, en veure la descoberta, conclou: 

-Ben mirat la sal costa força més que la fusta que us demanàvem. 

Així que si no podeu pagar-nos amb fusta, m’emporto la mula, la sal 

i us canvio els tres-cents quintars de fusta per trenta càrregues de 

sal que portareu a l’alfolí de Barcelona abans de la Nativitat del 

Senyor!  Arregleu-vos amb el Comú. Espero les trenta càrregues o 

sabreu com les gasta el rei. 

Aquesta és una petita escena de teatre, d’una obra curta, tipus sainet, que 

va escriure el 2006 en Jaume Esquius que molts tenim en bon record.   

L’anècdota que, amb les seves llicències de relat, s’explica planerament és 

una troballa divertida de les moltes que l’estudiós guardonat avui, l’Albert 

Fàbrega, ha rescatat en la seva ingent recerca en arxius, investigacions, i 

estudis.  

Al 2005, l’Albert Fàbrega es va endinsar en un altre afer. Era un cas de 

memòria històrica: recuperar de l’oblit l’afusellament de nou republicans 

–detinguts sense acusacions polítiques clares-, que van ser trets la mitjanit 

del 9 de febrer de 1939 de la presó de Manresa.  

L’Eudald Tomasa i l’editorial Angle no van dubtar gens d’editar-ne el llibre 

“Mort a les cunetes (1939)”. El Quim Aloy –historiador manresà també 

Premi Bages de Cultura- en signa el pròleg, i hi confessa: 
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 “...no m’esperava rebre un treball d’investigació minuciós i 

aprofundit, talment com l’hauria redactat un detectiu privat que 

escorcollés i expliqués –pas a pas i sense perdre’n cap detall-, la 

gènesi, el desenvolupament i el desenllaç d’un fet.”. 

 I encara, afegeix:  

“Aquesta investigació de l’Albert és una aportació molt important a 

la història de Súria, però també ho és per a la història dels primers 

anys dels franquisme a Catalunya.”   

Tot plegat és per dir-vos que una de les qualitats de l’Albert Fàbrega com a 

estudiós i investigador, és la de transportar la història al servei de la gent, 

al servei de la comunitat, de manera pedagògica, planera, altament 

rigorosa i amb generositat.   

Per l’Albert la recerca històrica recobra tot el sentit quan arriba a la 

ciutadania i se la fa seva.  D’aquí que la seva divulgació agafi totes les 

formes possibles:  des dels guió de teatre, fins a l’edició dels seus deu 

llibres -en format clàssic-, passant pels formats electrònics, l’autoedició, 

les comunicacions a congressos, els webs, els blogs, els articles a les 

nostres revistes i alhora les xerrades i les visites guiades obertes a tothom.   

Les investigacions de l’Albert Fàbrega van iniciar-se gràcies a la seva 

vocació forjada a l’escoltisme local i a l’associacionisme excursionista. 

Precisament, el meu primer record personal de l’Albert per Súria –

festejant amb la Maria Alsina, que després ha estat la seva dona-, és dels 

anys en què va ser president del Centre Excursionista de la vila, en el 

període entre 1973 i 1975.  

Caminar, descobrir la muntanya, seguir les serralades i fer els cims del 

Pirineu o passejar per les planes i maresmes ha estat, és encara,  una de 

les seves passions.  

Aviat va trobar que, si en recórrer els nostres paisatges, podia observar i 

documentar les construccions antigues que hi trobava, aprofitava 

doblement el temps i les oportunitats. D’aquí que va emprendre fer una 
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pàgina web sobre construccions megalítiques on hi podem trobar 

catalogats centenars de dòlmens i menhirs de tots els Països Catalans, 

quatre o cinc dels quals han estat descoberts o, potser millor,  retrobats 

per ell mateix.      

Va conèixer i entrà en contacte amb el Grup Empordanès de Salvaguarda i 

Estudi de l’Arquitectura Rural i Tradicional, el GESEART, i mica en mica va 

fer altres incursions en l’ investigació de les inscultures i els gravats 

prehistòrics, els camins, les construccions rurals, els elements de pedra 

seca, les barraques, les pegueres, els forns, els recs, els molins, els masos,  

les maneres de viure en l’antiguitat i la indústria històrica d’aquesta zona: 

el tèxtil per una banda i l’explotació de la sal i la potassa per una altra.  

La seva vocació territorial s’ha concentrat, per raó de proximitat, a 

aquesta zona del Bages que anomenem el Mig Cardener, i que abraça el 

territori que va de Callús a Valldeperes i de Castelltallat a Argençola, que 

s’inclou en els termes municipals de Callús, Castellnou de Bages, Navàs, 

Sant Mateu de Bages i Súria.   

El talent d’Albert Fàbrega, el 1999, va propiciar que el llavors alcalde de 

Súria Antoni Julián l’incorporés a l’equip de govern com a regidor de 

Cultura. Ho va fer pactant les condicions de mantenir-se com a candidat 

independent i només per a un mandat de quatre anys. Malgrat això, la 

seva gestió va assentar les bases per a l’aposta que, en els darrers quinze 

anys, Súria ha fet entorn a la descoberta, conservació i promoció del llegat 

patrimonial, per convertir-lo en un element d’autoestima identitària i en 

un modest però interessant node de promoció turística per a la vila.  

L’Albert va passar al davant per a impulsar la realització de l’Inventari de 

Patrimoni Cultural del municipi, l’estudi etnogràfic del Ball de Cascavells, 

la conversió del Castell de Súria en centre d’interpretació del Poble Vell, la 

restauració de la torre de la Pobla, la Creu de Perpinyà i l’ermita vella de 

Sant Salvador, la formació de l’itinerari del Samuntà amb totes les seves 

singularitats, les visites guiades al Poble Vell, la primera Fira Medieval 

d’Oficis, la col·lecció de publicacions ‘Temes de Súria’ i les campanyes 

d’estiu d’excavacions arqueològiques amb alumnes de l’Institut. Són 
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iniciatives que, per sort, han continuat i encara segueixen essent a 

l’agenda de la política cultural dels diferents governs locals que s’han anat 

succeint.  

En aquest periple cal deixar constància també del seu pas pel Centre 

d’Estudis del Bages, amb seu en aquesta ciutat, d’on va ser-ne president 

entre 2005 i 2008. 

Una de les darreres facetes de l’Albert ha estat l’impuls d’un grup de 

voluntaris autoanomenat “Els jubilats de les Guixeres” que, en els darrers 

quatre anys, de forma pionera han emprès la desbrossada i neteja d’una 

munió de pedreres i restes de forns de guix, pràcticament perduts, que es 

troben en aquesta zona de bosc de Súria i que, altre temps, havien estat 

un recurs de vida notable.  

La seva recuperació, junt amb la descoberta i excavació –en fase de 

realització encara- de les restes medievals de l’església i la domus de Sant 

Pere del Puig d’aquesta mateixa vall, han permès avançar molt en el 

coneixement de la història de Súria, que va tenir en aquest espai la seu 

d’una castlania i un nucli de població que, fa només 10 anys enrere, 

teníem  completament desconeguts.        

Ja ho veieu. L’Albert Fàbrega és home que quan es fixa objetius no para 

fins aconseguir-los. La feina no l’espanta, és sistemàtic, ràpid, expeditiu i 

poc amant de les reunions llargues. Tot això, en contrast amb els 

moments que també l’hi agrada compartir tertúlia a l’entorn d’un llarg 

cafè de tarda o a la sobretaula d’una bona cuina, que també... l’hi 

encanta.   

( L’Albert intel·lectual) 

L’Albert Fàbrega té una formació intel·lectual de pedra picada. Després de 

fer el batxillerat elemental a l’antic patronat de Sant Sebastià de Súria, 

que baixava a fer els exàmens lliures al Peguera d’aquesta ciutat, als 14 

anys, a través de les beques de l’època, va poder anar a estudiar a la 

Universitat Laboral de Còrdoba i després a la d’Alcalà de Henares, alhora 

vinculada a la Complutense de Madrid.  
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Aquell tipus d’Universitats –som a la dècada dels 1960- tenien l’objectiu 

de formar bàsicament quadres tècnics. En aquell context, quan va haver 

de triar primer de carrera, l’Albert va sol·licitar, ni més ni menys que  

estudiar Filosofia.  

Va rebre una reprimenda del mateix director de la Complutense, dient-li 

que què s’havia cregut, anar-se’n per les branques d’aquell manera quan 

el què calia era agafar estudis més prosaics. D’aquí que, en la seva segona 

tria, va escollir fer matemàtiques.  

El primer dia de classe a la Universitat -tardor de 1969-, ja va ensopegar-se 

amb els Grisos en un episodi d’enfrontament entre les forces de seguretat 

i els moviments d’estudiants que des del Maig del 68 estaven en ebullició 

permanent. Va viure els tres primers anys de carrera en un Madrid 

efervescent. Va estar tota una nit declarant en interrogatori a la 

prefectura de policia en el darrer Estat d’Excepció de Franco;  i també va 

quedar marcat ideològicament durant un curs que va viure a la Comunitat 

de Vallecas, de l’orde dels Jesuïtes. Va acabar els dos darrers cursos a la 

Universitat de Barcelona, que compaginà amb els primers treballs com a 

docent en cursos nocturns a l’acadèmia Delhom, on va escaure’s que fent 

de professor, resultava ser la persona més jove de l’aula.  

Es va casar i s’instal·là en un estudi a Gràcia, prop del Mercat de la 

Llibertat. En fer el trasllat de les pertinences pròpies l’hi va cabre tot en el 

maleter del seu cotxe MG de quarta mà. Va fer oposicions per a professor 

d’Institut i el 1979 obtingué plaça a l’Ausiàs March de Barcelona, on va 

treballar-hi dos anys. Nasqué el primer fill i planificà el seu retorn al Bages, 

obtenint plaça al Pius Font i Quer de Manresa i instal·lant-se de nou a 

Súria. 

Durant tres o quatre anys va fer un parèntesi en la docència i entrà al 

Programa d’Informàtica Educativa, el PIE,  del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat, on va dirigir equips innovadors per 

assistir l’ensenyament  amb les noves tecnologies i desenvolupar 

programari educatiu. En matèria de Matemàtiques i Física sobretot, però 
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extrapolable a totes les disciplines de l’aprenentatge. Eren moments en 

que els estaments públics van apostar fort per avançar en aquest nou filó.  

És significativa una anècdota d’aquesta època. L’Albert va ser nomenat 

com a un dels dos components de l’Estat espanyol en un Grup de treball 

per a la Comissió Europea que va tenir lloc a Glasgow, a Escòcia. La 

pràctica i el sentit comú aconsellava que l’idioma oficial d’aquella trobada 

fos l’anglès i entre els assistents hi havia tot l’acord del món. L’alta 

política, però,  va aparèixer en escena i els alemanys van exigir que també 

se’ls reconegués l’oficialitat de la seva llengua. Per mimetisme, Madrid 

immediatament també va demanar aquesta condició, que Europa no va 

atendre i que va provocar que el Ministre d’Educació Javier Solana en 

persona, ordenés el retorn dels dos comissionats a casa, després d’haver 

fet el viatge a Glasgow i a punt d’iniciar les jornades de treball. La reacció 

de l’Albert Fàbrega va ser la desobediència a l’ordre del Ministre, en honor 

a la feina ben feta, a la coherència professional i a la responsabilitat 

pública que tenia encomanada.  

Després, tornà a les aules. Durant alguns temps completà les seves 

tasques docents com a professor associat de Matemàtica Aplicada a la 

Universitat Politècnica de Catalunya i a la Universitat d’Educació a 

Distància, la UNED, a la delegació de Terrassa.  

El 1993, es traslladà a la nova plaça de l’Institut Mig-Món de Súria, on va 

ser membre de l’equip directiu fent costat al director Ramon Ferrer. En el 

moment de jubilar-se, el 2011, l’Albert Fàbrega possiblement era el 

professor que més feia servir els suports informàtics per fer classe. He 

estat testimoni de que era un mestre respectat i admirat per la gran 

majoria d’alumnes, que no és pas poca cosa. 

L’Albert Fàbrega, en definitiva, és una persona amb un bagatge molt 

global, ampli, de visió universal. Un home que s’identifica amb l’art 

contemporani. Enamorat de les obres d’Eduardo Chillida, també ha buscat 

ocasions per donar suport a l’art jove o a noves estètiques artístiques i 

literàries amb rigor, encara que siguin minoritàries. És un home sense 

fronteres, europeista convençut. Un home de contrastos i d’esperit crític, 
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inconformista.  Coneixedor profund de la cultura clàssica, té el domini del 

llenguatge més antic, el llatí; i és a l’avantguarda del llenguatge més 

modern, l’informàtic. Creu molt en la suma dels esforços i en la llibertat de 

les persones. 

(L’Albert familiar)  

I aquesta és una altra qualitat clau de l’Albert Fàbrega: la llibertat.  

L’educació respirada a la família, fa anys amb els seus pares i germana i 

més tard amb els seus quatre fills Carles, Mireia, Núria i Albert, ha estat 

sempre present en la personalitat i la trajectòria de l’Albert.  

El seu pare, en Ramon Fàbrega Sivila, que afortunadament molts hem 

conegut,  era un homenot singular. Havia escrit molt a la premsa local amb 

una claredat i un to optimista i reivindicatiu de la vida, que ben segur va 

actuar de referent intel·lectual en l’Albert. 

Com ho degué fer el tarannà de la seva mare, Dolors Enfedaque Ibarra, 

que, tot i ben gran d’edat, encara fa pocs anys s’il·lusionava i ajudava a 

que l’activitat del seu fill com a estudiós pogués prendre forma i veure la 

llum.   

Us parlava, al començament, de l’estudi que l’Albert va fer de 

l’afusellament d’un grup de republicans de Súria el febrer de 1939.  

Una de les nou persones assassinades, era el mateix avi de l’Albert: en 

Lluís Fàbrega Planas, el Belga. Va ser un petit industrial de la fusta, que va 

aixecar una serradora al centre de la vila, que era membre d’Esquerra 

Republicana i que va formar part, com a regidor, dels dos últims 

ajuntaments de Súria d’abans de la República. Sense més activitat política 

coneguda, acabada la guerra, l’1 de febrer de 1939, al migdia, la Guàrdia 

Civil se’l va endur emmanillat  des de casa seva i al cap de vuit dies era 

afusellat i mort a prop de Can Maçana, al terme d’El Bruc.  

He tingut el privilegi d’acompanyar l’Albert moltes vegades. D’excursió, 

buscant pedres i jaciments, treballant per revaloritzar el patrimoni i 

deixar-lo una mica millor del què hem trobat... La vegada que em va colpir 
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més, però, va ser una tarda que vam anar a recórrer i passejar pels boscos 

de Can Maçana, buscant algun rastre de la fossa on podia ésser enterrat el 

seu avi, que encara avui no s’ha trobat. La impotència que sents en no 

poder retornar la dignitat a les despulles d’uns homes que van morir per 

estimar la llibertat em va fer entrar en una dimensió afegida de l’amic 

guardonat.  

Sense exterioritzar-ho, l’Albert té un sentiment familiar i una proximitat 

humana encomiable. Sempre ha exercit molt de pare: de jove, els veïns 

del barri el vèiem molt amb els seus fills, jugant, gaudint de les festes i fins 

i tot peixent-los el menjar al carrer. Ara és un avi que també exerceix 

aquesta tasca amb tota prioritat. De tant en tant fa una escapada a l’hort 

familiar, però allà on gaudeix més i més sovint és fent de cangur, 

travessant si cal mitja comarca amb un tres i no res,  i ensenyant amb el 

mòbil, feliç, la fotografia del seu nét Bernat -que ara té poc més d’un any-, 

i que tot creixent està aprenent a caminar, a jugar a pilota i a somriure. 

L’Albert Fàbrega avui rep el Premi Bages de Cultura 2014, però estic segur 

que seguirà treballant, estudiant i explicant la nostra història a tothom. 

Fins i tot, de tant en tant seguirà mostrant disconformitat en algunes 

coses. Amb bon rotllo però em convenciment. Aquest treball positiu d’un 

bon tros de vida, segur que tindrà més aportacions de nova vitalitat, nous 

projectes i nous somnis.  

El poeta surienc Salvador Perarnau, entranyable amic de la família 

Fàbrega, en el seu dia va escriure ”Oració a la Muntanya”. El fragment 

final del poema diu així: 

Oh muntanya, neguit de la terra!,  
oh neguit, muntanya de l’esperit!, 
ventruda com una gerra,  
rodona i fina com un pit. 
 
Jo et poso al cim la meva ermita oberta 
sense imatges, car la imatge ets tu. 
Què hi fa que la ruta entre abismes sigui incerta 
si el cimal és segur? 
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El cim!, el cim!. L’eterna gran disputa 
dels homes dia i nit. 
Per a pujar-hi amb dignitat sols hi ha una ruta: 
la ruta dreta i gran de l’esperit. 
 
Jo t’adoro, oh, muntanya!, perquè ets alta 
i ens encomanes l’elevació. 
Sols qui pugi als cimals durà a la galta 
el bes de les altures i un nimbe de claror. 

  

Moltes gràcies.    

 

 

 

Josep Peramiquel i Cols 
 

Sala d’Actes de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Manresa 
Divendres, 28 de novembre de 2014 

  

 


