EL PUNT AVUI
DIJOUS, 10 DE SETEMBRE DEL 2015

Converses amb 40
personalitats dels
Països Catalans
a David Pagès i Cassú presenta avui ‘Referents’, el seu
llibre d’entrevistes, a la Casa de Cultura de Girona
X. Castillón
GIRONA

El professor gironí David
Pagès i Cassú presentarà
avui el seu quart llibre, Referents. Entrevistes a 40
personalitats dels Països
Catalans (Curbet Edicions) en un acte que tindrà lloc a l’auditori Viader
de la Casa de Cultura de
Girona (20 h), organitzat
per la llibreria Empúries i
Òmnium Gironès. En l’acte, també hi intervindran
tres dels entrevistats inclosos en el llibre: el prevere i escriptor Joan Carreres i Péra, especialista en
Verdaguer; l’artista Domènec Fita, i l’historiador
Jaume Sobrequés.

David Pagès i Cassú ■ ARXIU

La ‘Revista de Girona’
dedica el dossier als
exilis contemporanis
Entre 1923 i 1945, les comarques de Girona es van
convertir en el corredor de
la derrota, “un escenari
gegantí on es van representar algunes de les tragèdies més dramàtiques

del segle XX, més enllà de
l’exili de la Guerra Civil”.
Així presenta Arnau Gonzàlez, professor d’història
de la Universitat Autònoma de Barcelona, “Els altres exilis”, el dossier del
nou número de la Revista
de Girona, que es presenta aquesta tarda (19 h) al

La portada del número 292
de la revista, que es presenta
avui al Mume ■ DDGI

Museu de l’Exili de la Jonquera (Mume). La revista
també inclou un retrat
d’homenatge a la desapareguda filòloga banyolina
Francesca Bartrina, a càrrec de Xavier Xargay; una
entrevista al rector de
Tossa i articulista Joan
Carreras i Pera; un reportatge sobre els estudiants
estrangers de la Universitat de Girona, o un treball
de Xavier Febrés sobre el
litigi que va mantenir Caterina Albert amb el govern de la Generalitat per
la seva col·lecció de peces
emporitanes. ■
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Redacció

Pagès ha fet aquestes
entrevistes durant els últims 10 anys i les ha publicat en mitjans com ara Revista de Girona, Diari de
Girona, Llengua Nacional, Serra d’Or i Regió 7.
El primer entrevistat va
ser, el 2005, l’historiador,
polític i escriptor Francesc Ferrer i Gironès. Altres protagonistes del llibre –amb pròleg de Joaquim Ferrer– són Ramon
Folch i Camarasa, Salvador Giner, Josep M. Ainaud de Lasarte, Moisès
Broggi, Maria Rosa Corredor, Aina Moll, Modest
Prats, Josep M. Soler, Teresa Rovira i Comes, Joan
Triadú, Lluís Subirana,
Pasqual Maragall, M. Teresa Peyrí, Núria Feliu, Heribert Barrera, Pilarín
Bayés, Josep M. Ballarín,
Isidor Marí, Muriel Casals,
Eliseu Climent, Josep Vallverdú, etc. Segons l’autor,
les entrevistes “són bastides a partir del pensament
i de la trajectòria i l’obra
dels personatges”, tots ells
compromesos amb la llengua i la cultura dels Països
Catalans. Pagès ja havia
publicat Un país que fa camí, 500 raons per parlar
català i Al galop per la història de Catalunya. ■
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