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Palafrugell
i la literatura
ESCRIlTIJfó A P.UAFfíUGELL ÉS UNA
guia de U vida cultural i literaria
de Palafrugell des de la segona
meirat de] segle XIX fins a la Guerra Civil.

El sah lúdic i cultural que
experimenta Palafru[;ell entre el
segle XIX i el XX té la seva culminació en l'extraordinari Pía, Josep
Pía, autor prou estudiat en altres

A final del segle XIX la
riquesa que genera la industria
surera permet convertir Palafrugell
en un centre cultural de priinera
línia; per aixñ Xavier Xargay no es
limita a estudiar els escriptors de
Palafrugell. sino que per les pagines del scu estudi, docunientat i
rigorós —per bé que sempre amb
Lin toe d'ironia—, hi desfilen les
tiTiplicacidns polítiques i saciáis de
l'esclat cultural.

, monografies,
!
Es per aixó que Xaryay no en
, parla gaire i es limita —limitació
no és la paraula: la gran quantitat
d'escriptors i publicacions que té
I en consideració sepulten el lector
, desprevingut— ais escriptors ante! riors a Pía.
¡
Per les pagines critiques i
fonamentades de Testudi hi apaI reixen fices com El Pakfmgélmse,
e! primer periodic de la vila, o personatges com Romuald Vidal i
Així, per exemple, el primer
Albert de Quintana, precursora de
capítol ens parla deis casinos, els
XARGAY, Xavier,
l'esclat culttiral.
aCeneus, els teatres i les biblioteEscriplan a Paiafru^cll.
ques de la vila, i el segon tracta ia
Xargiiy gtossa la vida i obra
Ajuíuamcnt Ju Pnlntrtit;i^ll /
literatura
oral:
les
facécies,
histod'individus
tan interessants com
DipumcKÍ lit Girnnn, 1999.
ries i can^ons deis tapers.
• Joan Verga i Barris, empresari
I72püf;incs.
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surer culie, alcalde, poeta, gran
lector que viatja per tot Europa i
organitza la Festa de la Bellesa. Al
perfil Cultural de Palatrugcll tampoc no hi poden faltar escriptors
menys compromesos amb el poder,
liieraris bohemis i margináis com
Josep Ganiguer.
El Ilibre, que está exceMentment edital, també inclou una
antología amb textos d'una bonii
part deis escriptors que s'hi estudien. Escriptors a PaIflJTUgell és sens
dubre un yran homenatge a
aquells individus que la historia de
la literatura ha acabat arraconant
pero que han estat una part
insubstituible de l'engranatge cultural que ha provocar l'aparició de
les grans figures.

lordi Cornelia Detrell

Divulgado
jeta amb rigor

AQUEST TREBAl.L ÉS EL SABüItÓS
fruit d'una feina anterior molt ben
feta; és a dir, aquest catáleg, de la
mateixa manera que Texpi^ició que
l'ha generat, i com llegim al proleg
d'Esteve Ripoll, s'ha fet amb serietat i dedicació. Griicies a aquesta
manera d'entocar el projecte i a la
capacitüt de les autores, la lectura
deis textos i l'observaeió de les tolografies de l'edició fan veure que les
responsables han aconseguit el
doble objectiu inicial que es proposaven: convidar al record els qui
van vitire les crescudes de la Muga
o ?iií(^iidL's i fer conéixer ais mes
POU, Alina;
joves i ais visitanLs tot el que envolMARTÍNEZ, M, Vicma
tava aquells desbordaments. Així
¡ MORET, Rosa M.
mateix, el catáleg mostra que també
Qium la Muga ri^muga.
Caiakgde Icxposiáó -Les mugíuks a s'ha assülit l'objectiu final: posar de
manifest la importancia i Tinteres
Ctu[<-'ll(5(J'Em()iÍTtcs.
Un TL'coríí í/Hi.'íiL'tn JL' lciiir|trt,'SfJU'.
que té per a la vida deis castellonins
Ajuiitamcnt Je Cascelló
l'estat de salut de la Muga.
J'Empuries, 1999,
Revista de Girona / luim. I*-)? novetnbrí- - JcsL'inbn,' l'jyy

En conseqüencia, en un primer moment l'exposició i posteriorment el cataleg van néixer
amb la intenció d'arribar a persones de totes les edats amb independÍMicia deis seus coneixements i experiencies prévies relaciünades amb les miígadcs. Diites
per aquesta voluntat, les promotores de l'exposició van aplegar
d'una banda un interessant repertori fotografíe de gran interés
documental i de I'altra un seguir
de [¡rafics significatius, una cronologia, textos populars relacionats amb el tema, mapes, músiques, retalls de premsa i un vídeo
explicatiu de les mi(j;aílf,s mes
espectaculars.
A mes del proleg, la presentació, l'explicació metodológica i
els agraíments, el llihre s'estructura en vuit apartats. El primer vol

que els lecCors tinguem hen prcsent la gran importancia de
l'aigua, que tochom creu que
recorJa pero que sovint els fets
mostren que s'oblida. Els tres
segücnts ens encaminen cap a un
concixement general de les característiques de la Muga i de les
mugades. Seguidament, el lector
troba a la cinquena i sisena secció
un repás historie de com s'han
encarat les riades i a continuació
s'arriba a una cronología comentada de les principáis mugaác^ del
segle. Finalment les autores contraposen d'una manera molt entenedora els efectes posicius i negacius de les crescudes de la Muga.
En definitiva, aquest cataleg culmina un interessant acostament a
una part del nostre país.
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