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150 ANYS DEL NAIXEMENT
DE LLUÍS COLL I ESPADALER

Joan Arimany

Una exposició de la Biblioteca Municipal
ha commemorat l’efemèride

Visió general de l’exposició.

Fins a final d’aquest mes de desembre, la Biblioteca Municipal de Manlleu
BBVA ha acollit l’exposició “Lluís Coll i Espadaler, activista cultural”.
Aquesta mostra, organitzada amb motiu dels 150 anys del seu naixement,

Fons Biblioteca Municipal de Manlleu. BBVA.

presenta un recorregut
biogràfic per les principals facetes del polifacètic manlleuenc
d’adopció.
Lluís Coll va néixer el 22 d’abril de
1867 a sant Quirze de
Besora. A partir del
seu matrimoni amb
la manlleuenca Josefa
Calvet, l’any 1888, va
viure a Manlleu gran
part de la seva vida.
Va morir a Barcelona el 20 de gener de
Lluís Coll mentre dibuixava peces recuperades de
1944, a l’edat de 76
l’enderroc de l’església de Santa Maria.
anys.
La seva figura polifacètica va marcar la vida social i cultural manlleuenca de les primeres dècades del segle XX com a dibuixant, pintor, fotògraf,
polític, esperantista, arxiver, arqueòleg, excursionista i activista cultural en
tota la plenitud del concepte. Professionalment, des de 1913, va fer de pèrit
municipal de l’Ajuntament de Manlleu, encarregat de supervisar les obres
publiques i privades que es feien a la població. Pels seus grans i destacats
mèrits, se li havia atorgat el títol de Cavaller de la Reial Orde d’Isabel la
Catòlica.
L’exposició de la Biblioteca ha volgut destacar les diferents activitats en
les quals es va implicar Lluís Coll: la seva formació i vocació com a dibuixant; la dedicació a la fotografia com una de les seves passions; l’organització d’actes literaris i socials a partir de l’Associació Catalanista Rafel de
Casanova, existent entre 1899 i 1914; la seva inquietud per difondre la llengua esperantista, o la dedicació a l’excursionista científic amb el grup Aires
de Fora. Una bona part del contingut també s’ha dedicat a la seva participació, com a conservador, en l’anomenat Museu Manlleuenc d’època republicana, que, precisament, va néixer a partir d’un recull d’objectes relacionats
amb el bisbe de Sogorb, i manlleuenc de naixement, Francesc d’A. Aguilar.

Joan Arimany

Fotografies fetes per Coll i l’àlbum de dibuixos de peces de Santa Maria.

A part dels diferents plafons explicatius, la mostra ha comptat amb diferents objectes relacionats amb Coll, proporcionats per la seva neta M. Salut
Coll i Farràs, i d’altres que han estat facilitats per l’Arxiu Municipal de
Manlleu, el Museu del Ter, la família Prat-Pujol i la Llibreria Contijoch.
A part de vinculacions puntuals, una intervenció directa de Lluís Coll
amb la parròquia de Santa Maria de Manlleu va tenir lloc l’any 1940. Arran de la neteja de les runes del temple incendiat el juliol de 1936, amb la
col·laboració de Francesc d’A. Pujol, Coll va dibuixar les peces artístiques
que s’anaven trobant. Amb una fidelitat gairebé fotogràfica, aquestes il·
lustracions són de gran valor documental i actualment formen un àlbum
que conserva la família Prat-Pujol, que el va cedir per exposar-lo.
Joan Arimany i Juventeny

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 1 CAP D’ANY, a les 12:
Manel Jané; Josep Serra; Camil·la

Tomàs Salvans. Dimarts 2, a les
8: Dolors Arisa Coll. Dimecres 3,
a les 8: donants. Dijous 4, a les 8:
en acció de gràcies. Divendres 5, a
les 20: donants. Dissabte 6, EPI-

FANIA a les 12: família Vinyeta –
Pous - Argila. Diumenge 7, a les
12: esposos Jaume Suriñach i Margarida Aguilar.
CATEQUISTES
Dimecres dia 3 a les 6, reunió de
catequistes.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 6, EPIFANIA a les 11:
Joan Comellas (1r aniv.). Diumenge 7, a les 11: Llorenç i Maria i fill
Joan.

SANT PAU
MISSES
Dissabte 6, EPIFANIA a les 10.
Diumenge 7, a les 10: esposos
Pere Colomer i Maria Molas i fill
Climent.
DEFUNCIONS
Agustina Grivé Collell (95 anys)
Passeig de Sant Joan.
Manuel Hidalgo Rodríguez (83
anys) C/ Voltregà 114.
Fuensanta Estévez Casanovas (86
anys) C/ Ripoll 16.
Maria Josefa Fernández Lorite (80
anys) Av. de Roma, 114.

RECORDEM DIES I HORARIS DE DESPATX PARROQUIAL
A Santa Maria els dilluns de 12 a 1 i els divendres de 2/4 de 7 a 2/4
de 8 de la tarda.
Els de la parròquia de Gràcia també poden venir a la parròquia de
Santa Maria en aquests mateixos horaris.
A la parròquia de Sant Pau cada dimecres de 12 a 1.

RECORDEM ELS HORARIS DE LES MISSES
A les vigílies dels diumenges:
A les 6, a Sant Pau. A les 7, a Gràcia. A les 8, a Santa Maria.
Els diumenges i festius:
A les 10, a Sant Pau. A les 11, a Gràcia i a la Residència Aura. A les
12, a Santa Maria.
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