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SONETS DE SOTAVENT
Salvador Sunyer i Aimeric
Salvador Sunyer i Aimeric ha recollit en aquest volum 101 sonets que ha escrit
al llarg de la seva vida. Sonets de sotavent és un recorregut vital i poètic de
gairebé 60 anys a través de la història del seu poble, d'una societat que
evoluciona i d'una llengua que és matèria de lluita i d'identitat.
En el pròleg d'aquest llibre, Mariàngela Vilallonga escriu: «Hi ha uns principis,
em sembla, que senyoregen per damunt de tota altra cosa aquests sonets,
&ndash;i gosaria dir la vida&ndash; de Salvador Sunyer: la llibertat, la fe, la
igualtat, l'esperança, la fraternitat, la solidaritat, l'optimisme, l'amor, la
generositat. N'hi he trobat, no un, sinó mants exemples en els poemes que
segueixen. Que per això són principis, o normes de vida. A vegades, però, els
principis són només de paper, i encara de paper mullat. No és el cas de
Salvador Sunyer que abans ha aplicat a la vida real allò que després ha posat
per escrit. O ho ha fet ensems».
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Autor/s del Llibre

Salvador Sunyer i Aimeric
(Salt, 1924) Va exercir d'auxiliar de farmàcia a Girona, ofici que compaginà
durant molts anys amb el de professor de català. L'any 1977 fou elegit
senador per Girona, l'any 1980 diputat al Parlament de Catalunya i tot seguit
primer alcalde de Salt després de la seva independència de Girona. Va ser
nomenat Fill predilecte de Salt l'any 1992, li fou concedida la Creu de Sant
Jordi l'any 1994, Menció personal al premi Aramon i Serra a la Fidelitat
Lingüística el 1995 i premi "Mestres 68" el 2002. Va rebre també el II Premi
personal de Normalització Lingüística que atorga l'ADAC, associació que sorgí
a arrel dels seus cursos de Català. És també actualment Cronista Oficial de la
Vila de Salt.
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