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El dossier d’aquest número de la Revista de Girona, ela-
borat per Leonor Pérez Durand, parla de gent que marxa 
del seu país per tirar endavant, de gironins que arriben 
i de gironins que se’n van. Les seves circumstàncies són 
molt diverses, però tenen en comú la recerca del niu. 
Com les persones que, cinc anys enrere, al número 251, 
van protagonitzar un reportatge de Josep Pastells sobre 
gironins a Madrid, o com les que, en el 235, van inspirar 
una investigació en què Xavier Casademont i Anna Far-
jas mostraven el viatge d’anada i tornada dels immigrants 
gambians. Curiosament, la poesia «d’anada i tornada» és 
un dels temes tractats en l’entrevista d’Adrià Pujol a la po-
eta i traductora Montserrat Abelló. El descobriment de la 
seva connexió empordanesa pot ser una bona excusa per 
recuperar el dossier que, en el número 157, vam dedicar a 
Mercè Rodoreda, que va veure traduïda a l’anglès la seva 
obra gràcies a la tasca d’Abelló. Sense sortir de l’àmbit li-
terari, la biografia de Maria Assumpció Soler, escrita per 

Carme Ramilo, pot ser complementada amb el text en 
què la mateixa Ramilo parlava, al 235, de la vida i l’obra de 
la mestra i escriptora gironina, indeslligable de les dues 
dictadures que li van «coltellejar la trajectòria».

Més lletres encara: les que donen forma a les lliçons 
impartides aquest estiu a la Càtedra Maria Àngels Angla-
da de Patrimoni Literari per Narcís-Jordi Aragó, director 
de la Revista de Girona entre 1985 i 2009. L’article d’Anna 
Perera sobre les xerrades de l’escriptor i mestre de peri-
odistes pot ser una bona introducció als centenars d’ar-
ticles d’Aragó que es poden trobar a l’hemeroteca. En el 
primer, publicat al número 75, es refereix entre d’altres 
assumptes al pas de literats forasters per Girona. A l’últim 
(280) ofereix una breu antologia de textos periodístics del 
segle xx que informen de l’11 de Setembre, i hi comenta 
que «la premsa local, oficial o lliure, de dretes o d’esquer-
res, se n’ha fet ressò a la mesura dels seus interessos i de 
les possibilitats de cada moment».
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