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El dossier del número 283 de la Revista de Girona, 
coordinat per Sebastià Roig, se centra en Tom Sharpe i 
altres escriptors anglesos que han viscut al litoral gironí i 
n’han projectat una mirada particular a través de les seves 
obres. Si canviem la literatura per la pintura, és el mateix 
que va fer John Langdon-Davies després de descobrir 
Catalunya com a periodista l’any 1921 i, durant llargues 
etapes de la seva intensa vida, sojornar a 
Sant Feliu de Guíxols, explicava Narcís-Jor-
di Aragó al número 131 en un article titulat 
«Els altres anglesos de la costa». Aragó es 
referia a quinze pintors britànics que van 
exposar cinquanta quadres a l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols en homenatge al 
periodista, que els va fer conèixer la ciutat. 
Molts anys després, al número 259, Xavier 
Cortadellas publicava una extensa entre-
vista amb Patricia Kipping, la dona de John 
Langdon-Davies.

En aquesta edició de la revista també publiquem una 
entrevista de Josep Pastells al cronista oficial de Girona, En-
ric Mirambell. A l’hemeroteca hi ha uns quants textos que 
en parlen. Al número 125, per exemple, Joaquim Pla i Dal-
mau qualifica la seva prosa de «planera, elegant, entenedora 
i divertida». I al 244, Jordi Dalmau celebra que el cronista 
«ens doni l’ocasió de llegir pàgines plenes de noms i situaci-

ons rescatades amb delicadesa com si sortissin 
d’una vitrina». A més, hi podem trobar un cen-
tenar llarg d’articles escrits pel mateix Miram-
bell, des de l’últim, «Movimiento o Universitat» 
(número 282), fins al primer, «La población y el 
núcleo urbano de Gerona a través de los tiempos» 
(publicant al número 1 de la revista).

Pel que fa a la biografia de Francina Bo-
ris escrita per Ramon Iglesias, al número 189 
apareix una entrevista de Xevi Planas a la lo-
cutora de Ràdio Girona, a qui defineix com «la 
veu dels sardanistes».

La mirada anglesa
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El llegat 
cinematogràfic 
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El viatge a Itàlia 
de Josep Aragay 
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>> Tomàs Mallol.


