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EL CAMP
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Norbert Tomàs Bilbeny
Editor del Calendari dels Pagesos. Tradició és una paraula que ha acompanyat sempre el Calendari dels Pagesos, i els seus editors també segueixen
al peu de la lletra tot el que comporta aquesta paraula. Norbert Tomàs és l’editor d’aquest almanac, heredant les funcions que fins fa poc ostentava el seu
pare, Estanislau Tomàs. Aquest grup familiar porta des de l’any 1975 al capdavant d’aquesta i altres publicacions.

«El Calendari dels Pagesos s’ha convertit
en una tradició més, una “cosa de família”»
Francesc Benejam
GIRONA

Es tracta ni més ni menys de la
publicació activa en català més antiga que existeix actualment. Enguany amb motiu del è aniversari, el grup editor del Calendari
dels Pagesos ha decidit treure un
número especial per commemorar aquesta efemèride sense perdre l’essència i la utilitat que l’ha
portat a sobreviure fins als nostres
dies.
Per què el Calendari dels Pagesos es conserva tan bé. Quin és
el seu secret?
R El Calendari és una publicació
molt assequible. Et proporciona
una informació de forma molt
compendiada, la seva mida fa que
sempre el tinguis a mà i els seus
continguts encara ara segueixen
essent pràctics. A més, crec que
també hi ha un component de tradició: ara que ve Nadal, moltes famílies ja el compren perquè així ho
han fet tota la vida.
P Aquest component tradicional és el que permet que a dia d’avui la seva tirada sigui de .
exemplars?
R En part sí. El Calendari dels PaP

gesos s’ha convertit en una tradició catalana més, una «cosa de família». És un fenomen que no sé
si som capaços d’explicar, com
un misteri. Molta gent encara ens
pregunta: «Però això es ven?». Si et
pares a pensar, amb prou feines té
publicitat o subvencions i pràcticament no ha canviat el seu format
en  anys. De totes les publicacions que hi ha actualment en un
quiosc, aquesta és l’única que
està íntegrament en blanc i negre!
Però la gent el segueix adquirint.
P Els pagesos segueixen essent
els principals consumidors de la
publicació?
R Tal com el seu nom indica, tradicionalment el Calendari l’ha
comprat la pagesia. Ara, però,
sembla que hi ha una revifalla
dels valors tradicionals: el turisme
rural, les fires medievals, els mercats d’antiguitats... L’exemple més
clar que podem trobar actualment és el nomenament dels castellers com a patrimoni de la humanitat. Actualment també hi ha
molta demanda en els botiguers
perquè és una eina que segueix essent útil per la seva feina.
P Han anat introduint alguna
novetat?
R En la publicació impresa no
hem tocat gairebé res pel que fa a
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«De totes les publicacions
que hi ha en un quiosc,
aquesta és l’única que està
íntegrament en blanc i negre!»
«No volem que Internet
substitueixi per res del món
la publicació impresa. Cada cosa
té la seva funció»
format i continguts. Segueix tenint
els mercats, les fires i festes majors,
el santoral, el caledari lunar, tot
això acompanyat de dites populars
i il·lustracions per a cada època de
l’any. La novetat principal és que
hem inaugurat una nova pàgina
web que compta amb una extensa hemeroteca amb els números
anteriors que hem anat publicant.
P En un futur el Calendari dels
Pagesos serà «on-line»?
R No volem que Internet substitueixi per res del món la publicació impresa. Cada cosa té la seva
funció. Gairebé és més ràpid fullejar el paper si vols saber quan hi
haurà un eclipsi que no pas navegar per Internet.

Norbert Tomàs.
P Precisament els eclipsis i les
llunes són un dels trets més emblemàtics del Calendari. Com
han evolucionat les tècniques
per predir-les en  anys?
R Doncs les dades astronòmiques s’obtenien antigament de
l’observatori de Cadis, i actualment les demanem al mateix Reial Observatori, però les correccions les fan des de Barcelona.
P Quines novetats presenta l’e-

La retallada de la PAC pot encarir un 10% la vedella
 JARC adverteix que la

pujada de preu provocaria
una baixada de consum
que perjudicaria el sector
GIRONA | DdG

El sindicat de Joves Pagesos i Ramaders de Catalunya (JARC) va
advertir que si es retallen les ajudes al sector boví de carn en el
marc de la nova Política Agrícola

dició especial commemorativa
del è aniversari?
R Enguany l’edició compta amb
 pàgines addicionals, que inclouen per primer cop un estudi
sobre la història dels calendaris i
els almanacs, que és una cosa
que no s’havia fet mai. També
s’han editat gravats oblidats durant
molts anys de dibuixants com ara
l’Opisso, i una edició facsímil d’un
cartell d’anunci de l’estil anys .
SUBVENCIONS

El DAR fa efectiu l’ajut
Comuna (PAC) per al període el més desfavorable dels escenaris, en el sector fins a l'any , quan al Pagament Únic
-, es podria encarir un
 en el preu de la carn de vedella.
La JARC, que ahir va participar
en la Jornada de la Vedella que se
celebra a Lleida, va explicar que si
aquest encariment arriba podria
provocar una baixada en el consum que perjudicaria molt un sector que ja registra unes dades molt
inferiors a la mitjana europea.
D'acord amb les xifres donades,

que és aquell en què hi ha una retallada d'ajudes al sector, podria fer
perdre uns . euros per explotació cada any, cosa que suposaria que en el conjunt de Catalunya
el sector boví de carn perdria al voltant de  milions d'euros.
També la pròpia incertesa sobre
el futur de les ajudes i de la PAC per
al període - provocarà a
curt termini, segons el sindicat,
una paralització de les inversions

es conegui exactament com quedarà tot.
«No podem oblidar que aquest
és un sector que actualment es troba en el marc d'una baixa rendibilitat, per no dir en números vermells, com a conseqüència de les
seqüeles de l'encariment del cereal
per a alimentació animal dels últims mesos i de la crisi de », van indicar fonts del sindicat.
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El Departament d’Agricultura
va fer efectiu ahir als productors la
liquidació del pagament de l’ajut
al Pagament Únic, després de l’avançament del  efectuat a l’octubre. A Girona aquest pagament
representa, un cop deduïda la
modulació i el coeficient per depassament, .. euros dels
quals en són beneficiaris .
productors.

