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Barber, àcrata i savi. L’anarquisme i la Guerra Civil a
l’Escala
Rafel Bruguera i Batalla
Aquest llibre que teniu a les mans repassa la vida de l'anar-quista escalenc
Antoni Puig Artigas, conegut en els ambients àcrates i universalistes d'arreu
de Catalunya com en "Tonet" i al seu poble amb els pseudònims de
"Barberillo" i "Perruca". Es tracta d'un personatge clau per entendre
l'efer-vescència de l'anarquisme a l'Escala durant els anys vint i trenta del
segle passat (dictadura de Primo de Rivera, segona República i guerra civil).
De formació autodidacte i polifacètic &ndash;tocava la guitarra i el violoncel i
composà més de tres-centes sardanes&ndash;, Puig és considerat per
Frederica Montseny com el seu pare espiritual.
A partir de la figura d'Antoni Puig, l'autor també dibuixa una aproximació al
moviment anarquista i la guerra civil a l'Escala. En el primer, Tonet exercí de
líder intel·lectual i formador de les joves fornades d'anarquistes locals. De la
guerra en fou protagonista directe, com a capdavanter del Comitè Antifeixista,
primer, i com a regidor de cultura del consistori en representació de la CNT,
després. Finalment, l'autor recull més de cent articles publicats per Puig i
altres anarquistes escalencs coetanis o deixebles seus.
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Rafel Bruguera i Batalla
Nascut el 1956. És mestre de professió, màster en gestió i dret local i
postgrau en comunicació i estratègia política. Ha estat alcalde de l'Escala,
conseller comarcal de l'Alt Empordà, diputat provincial i senador en la
candidatura de l'Entesa Catalana de Progrés. També ha desenvolupat
diversos càrrecs dins l'executiva gironina del PSC. Actualment és secretari
d'Educació i responsable de campanyes electorals de la federació socialista
gironina.
Ha publicat diversos articles sobre història escalenca als Fulls d'Història Local
i ha estat coordinador i coautor del llibre Joan Ballesta "Calafat", un escalenc
últim alcalde de la Girona republicana.
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