dedicada a la farmacia del mateix hospital. Farmacia que lé un innegable carácter i un valor historio i artíslic molt
remarcables. Lamió Reixach ja havía publical anteriorment un íullel monográfic sobre
aquesta farmacia.
Reixach recull i amplia els treballs deis
Drs. Pía Dalmau i Cardelús Dalfó, i ens proporciona una completa noticia d'aquesta
notable oficina de farmacia. Es refereix al
seu aspeóte material i artistic, al seu carácter cienlífic I funcional i al personal que
n'ha tingut cura.
En conjunt podem dir que se'ns ha
posat a íes mans un Ilibre moltassequible.
pero escrupolosament documental; Ilibre
que ens facilita el coneíxement del nostre
primer centre hospitalari i de passada
també de tola la problemática assistercial
gironina.

La primera biografía
de Josep Pía
Febles. Xavier: JOSEP PLA: aigú ha gosat fer alió que semblava mes
urgent i mes elemental, pero que potser
Ed. Plaza y Janes. CoHeccíó resultava prou difícil: refer cronológicament
Llelres Catalanes, Barcelona, la seva vida \ explicar-la en una obra a
1990 Tabast de tothom. Aquest és el mént que
ningú no podrá discutir a Xavier Febrés,
un periodista amb evidents connotacions
l cap de nou anys justos de la mort plañíanos en el to d'alguns deis seus llide Josep Fia. apareix la primera bres, singularment els dedicáis al litoral
biografía d'aquest escriptor que ha cátala. Florencia o Roma, Un periodista
fel vessar tanta tinta. Pero fins ara. els lli- que, a mes, viu a Palaírugell i que coneix,
bres publicáis sobre Fia eren sobretot aná- per tant. I'enforn físio i huma de Pía, pero
lisis literárÍes de la seva obra i que, d'alíra banda, no el va conéixer ni
aproximacions a aspectes mes o menys tractar, circumstáncia que en aquest cas
anecdótics de la seva personalitat. Per íi, resultava favorable perqué facilitava una
BIOGRAFÍA DE L'HOMENOT.

A

ENRfC MiRAMBELL

ELCENTAURE
COL-LECCIÓ*DE NARRAÍIVA JUVENIL

Ls m s D
Aventures i desventiires

Recull de relats que expliquen com era la vida a l'inteñor
de la Girona assetjada pels francesos el 1808 i cotn Iluitaven els
gironins per defensar el seu territori i els seus principis.
Relats que responen a fets auténtics i a protagonistes reals,
extrets de la documentació familiar de Tautora.
1 3 x 2 1 cin, 1 2 S p á t í s .
I l - l u s t r a c i o n s (i'Esteve Polis
Aitéiulix docuiiieiilal dt> Magda F e r n a n d e z
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major objectivitat.
El Ilibre de Febrés es basa, fonamentalmenl, en la mateixa obra de Pía que.
com diu Josep M, Caslellel, «és alhora,
tola ella, narració i aulobiograüa, és a dir.
narració autobiográfica-', D'aixóen naixia
una doble dificultal per a l'aulor. Tot primer,
la de saber triar, entre tants records personáis, els que eren essencials per al fil
biografíe i rebutjar els que, tot i ser interessanls, no haurien fel mes que embolicarlo. La segona complicado, mésgreu, provenia dal fel que les pagines autobiográfiques de Pía, a vegades coníuses, a
vegades fins i tot contradictóries, son planes d'imprecisions i de vaguetats i conlenen també algunes mentides descarados
o, com diu pietosament Febrés, alguns
«catúfols impressionantS", La versemblanga de les situacions descriles és una
cosa i la veracitat en pot ser un altra, i el
biógraf no sempre pot contrastar les aíirmacions del biografial amb les d'altres protagonisles o espectadora del fet viscut.
Sovint, Febrés desconfía; a vegades,
s'afanya a matisar els textos que transcnu,
i no sempre pot abandonar el dubte i el
lerreny de l'ambigüitat. En aquest sentit,
la presencia massiva de textos planians no
és pas una comoditat per a Tescriptor, sinó
que, ben al contrari, pot arribar a ser una
nosa.
L'obra té quatre parts. La primera está
dedicada a l'hereu de can Pía, i és alhora
una reivindicació de Palafrugell com a
població amb mes categoría i amb institucions de mes pes especííic del que
podía imaginar, per exemple. Joan Fusler,
Febrés subratlla en aquests primers capítols la condició urbana de Pía eníront del

Xavier Febréji

JOSEP PL\:
BIOGRAFÍA
DE L'HOMENOT

LktresOltiimies

mite del Pía pagés que elt mateix havia alimenlat. La segona part ressegueix el penple de Pía com a viatger impenitent. La
tercera s'atura en els anys de la guerra i
la postguerra, amb la retirada al fvlas i la
reaparició literaria. La quarta part contempla els anys de la maduresa de Pía, els
seus lligams amb Destino (molt ben explicats en un altre Ilibre recent, de Geli i Huertas, sobre el setmanari), la seva complexa
relació amb l'editor Vergés i el naixement
de les Obres Completes. El Ilibre es CIQU
amb una breu referencia a la malaltia i la
mort de l'escriptor.

En el seu afany de ser rigorós i objecliu, Xavier Febrés ha escrit un Ilibre mes
f'ed que la majoria deis seus treballs. Un
Ilibre estrictament funcional, amb un estil
voluntáriament contingut, sense els entrebancs que els mals biógrafs posen a vegades entre el biografiat i el lector. No s'ha
apassionat ni s'ha deixat arrossegar peí
personatge: no ha caigut mal en la temptació fácil d'aprofitar-se'n per al seu lluíment personal. Pero tampoc no ha comes
Terror contrari d'oferir un simple informe,
tan documenlat com aséptic, sinó que ha
redactat una veritable crónica en la qual
—tal com manen els cánons— la informado i l'opinió es donen equilibradament la
má.

NARCIS-JORDi ARAGÓ

w l \ LLIBRERIA 22, lai ícguini un cami
I d'aício cullural, uanvnca ci IX PREMl DE
1 NARRACIÓ C U R I \ JUST MANLEL
CASERO, en homínaiEc a \a seva vinculacib a
Giiona i la seva cultura.

i r . El ¡urai es formal per les següenis persoy \ nes: Miquel Berga, Dolors Oller, Modesi
f i Prats, Anloni Puigveri, Salvador Snnwr i
Bover I Joan Miró, que aciuará com a secreiari
sense \oi.

Lí5 obres preseniades liaunm de icr inédiles, en caíala, i no podran haver esiai premiades en alires íoncursos.

El premi será adjudical en el marc de les
Pesies de Saní Narcis toaubre-norembrel
de l'any de la convocatoria.

Els oriEinals cb prcieniaran per iriplical,
niecariDgrafiais a dobíe cspai i a una sola
rara, Ueíiensió máxima será de 100 fulls
DlN-.^4.

Els origináis no premiáis es podran rciirar a la mateixa Ilibreria durant un termini d'un mes a partir de radjudicació
del premi. La Ilibreria no remetrá origináis deis
autors i no es la responsable del desii deis origináis que no hagin esiai reiirais en el termini
esmentai.

íí

VRTA
JUSTAl,

Com que les fonts básiques del Ilibre
son els escrits de Pía, l'autor no tía pogut
acabar d'aclarir del tot aquells fets sobre
els quals l'escnptor, murri, no en va
escriure ni una ratlla. "Pía —diu Febrés—
era molt discret en qüestions de vida privada o d'avatars politics». Per aixó resten
encara molt a l'ombra les seves relacions
sentimentals. la seva activitat d'espionatge
mes o menys casóla i la gran historia
d'amor i desamor que devia ser el contacte íugag amb La Vanguardia. Malgrat
aquests silencis dificils de trencar, que
l'autor mira d'omplir per altres camins,
robra és rica en aportacions inéditos, que
ajuden a dibuixar el retrat de Pía i a definir la seva trajectória personal.

Ui obres s'han de presentar a la LLIBRERIA 22 iC' Horres, 22, de Girona) abans
del día 15 de seicmnre, loi feni constar
el rrüín i Tadrega de l'aulor. En cas de preseniarsc JOla un pseudónim taldrá adjuniar-hi la plica.

i r Els premis seían: un primer premi de
y 250.000,- pies, i un segon de 50.000 pies.
' L'obra será publicada per redilohal
EMPÜRIES. La LLIBRERIA 22 es reserva
rauíorilzació i condirians per a la publicaeió de
l'abra finalisia, duranl 1 any.
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E!s concursanis es compra me len a acceptar inlegramenl les bases de la convocaiüria.
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