«Quaderns de la Revista de Girona» presenta una monografia dedicada ...
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La monografia Vila-sacra, de Josep M. Figueres i Kima Moret,
correspon al volum número 167 de la col lecció «Quaderns de la
Revista de Girona». El llibre és una aproximació als temes més
destacats de la història, la societat, la cultura i l’economia de
Vila-sacra. La presentació d’aquest volum tindrà lloc el proper
dissabte, 16 de novembre, a les 19 h, a la sala d’alcaldia de
l’Ajuntament de Vila-sacra.
Vila-sacra correspon al número 167 de la col  lecció que edita la
Diputació conjuntament amb l’Obra Social “la Caixa” i que porta
per nom «Quaderns de la Revista de Girona». Al llarg dels més de
cent seixanta números publicats, la col lecció «Quaderns de la
Revista de Girona» ha fet un intens recorregut per la geografia, la
cultura i la història de les terres gironines per mitjà de les seves
dues línies de publicació: les monografies locals (estudis sobre el
passat i el present de pobles i ciutats) i les guies (dedicades a
qüestions d’abast general).
La monografia sobre Vila-sacra té com a objectiu oferir una síntesi
de la història i de les característiques principals d’aquest poble que,
per la seva vinculació amb Sant Pere de Rodes, presenta una rica
aportació d’elements medievals.
Vila-sacra
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Vila-sacra, un dels municipis més petits de l’Empordà, se situa al
bell mig de la plana de l’Alt Empordà, gairebé al centre, i a tocar de
la capital de la comarca. El poble compta amb uns nuclis veïnals
procedents del món de les masies: el Mas Pujol, els Trullassos, la
Niella, els Paradisos i la Llosa.
El llibre és una aproximació a la història i a la realitat actual del
municipi. Al llarg de gairebé quaranta capítols, Figueres i Moret han
anat resseguint els trets identitaris d’aquesta població, «capital del
món» –tal com la va definir Fages de Climent. Els autors s’han
aturat a analitzar aspectes com són ara l’entorn natural, el
patrimoni, l’ensenyament, l’artesania i la indústria, les tradicions
populars i la societat.
Els autors
Josep M. Figueres (Vilanova i la Geltrú, 1950) és doctor en història
moderna i contemporània i professor titular a la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). S’ha especialitzat en història del periodisme i és
director de la revista Gazeta.
Kima Moret (Vila-sacra, 1951) és llicenciada en filosofia i lletres per
la UAB i professora de llengua i literatura catalanes al Lycée
Français de Barcelona. Ha estudiat l’obra de Joaquim Xirau i el
modernisme literari de S. Rusiñol, i ha tingut cura de l’edició de
Dues comèdies.
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