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Entrevistes a 40 personalitats dels Països Catalans
David Pagès i Cassú
Les entrevistes que presentem en aquest volum són bastides a partir del
pensament i de la trajectòria i obra dels personatges que hi apareixen. En les
respostes s'hi analitzen esdeveniments i fets ocorreguts en les últimes
dècades i en els moments actuals, així com episodis personals i opinions que
tenen transcendència. I, és clar, dóna testimoni dels canvis, tan intensos i tan
importants, haguts en aquests darrers anys, de manera especial al Principat
de Catalunya.
[de la introducció de David Pagès i Cassú]
A través d'aquests quaranta personatges que trobarem en les pàgines
següents eixamplarem la comprensió sobre el que és Catalunya avui i
entendrem amb claredat que el seu treball constitueix una obra que nosaltres
hem de continuar amb convicció i intel·ligència. És un llibre que ens convida a
la conversa cordial amb quaranta personatges. Comencem-la!
[del pròleg de Joaquim Ferrer]
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Autor/s del Llibre

David Pagès i Cassú
És llicenciat en filologia catalana. Comparteix la tasca docent amb les
d'activista cultural i escriptor. El fil conductor de totes aquestes facetes és la
voluntat de donar a conèixer Catalunya, els seus prohoms i els seus millors
atributs.
Col·labora periòdicament amb el Diari de Girona i té articles i entrevistes
publicats a les revistes Cavall Fort, Escola Catalana, Llengua Nacional i Serra
d'Or, entre d'altres.
És autor de tres llibres &ndash;dos de narracions (Històries de l'avi Abdon i
Històries de casa nostra) i un d'articles (Batecs d'un poble)&ndash; i,
actualment, presideix l'associació Amics Gironins de Verdaguer.
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