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GIRONINS D'AVUI
Joaquim Ferrer, Ramón Vilà
El llibre es confeccionà al llarg de dos anys i mig fins al dia d'avui, que ja
s'ofereix a tothom. Ha estat un treball gratificant, tots els personatges s'han
mostrat com són, i amb la mateixa familiaritat que ens reberen, així
s'expliquen en les pàgines del llibre.
Aviat comprovàrem que tots els personatges que comparteixen el retaule
d'aquest llibre sobre els gironins d'avui tenen dues característiques: una sòlida
catalanitat, conscient de les seves arrels i de les responsabilitats actuals, i una
clara voluntat de respondre amb eficàcia als desafiaments que plantegen els
grans fenòmens de l'època.
Cent personatges ens han fet recórrer aquestes comarques amunt i avall.
Hem conegut més a fons carreteres, paratges, hostals, tallers i oficis. A la
costa i a muntanya.
Els estris de fotografia que omplien el cotxe al final ja semblava que pugessin i
baixessin sols, identificats amb el tràfec. Sovint els personatges ens han
ajudat a carregar-los, amb plena complicitat amb la realització del llibre.
L'apunt que acompanya les fotografies és forçosament una síntesi del que
hem parlat amb cada personatge. Creiem que el lector pot copsar-ne la
personalitat.
A mesura que acabàvem el llibre començàrem a cercar un editor, i hem de dir
que ha estat un goig trobar l'ajut de la Fundació Valvi, que se n'ha fet càrrec,
com una de les activitats culturals que fa a les comarques gironines, sigui en
el camp de les arts plàstiques, en el literari, en l'estudi de la història, de la
poesia o del patrimoni artístic, mediambiental i paisatgístic.
En acabar el llibre coneixem més a fons la vida dels gironins d'avui. Ha estat
un treball interessant que volem compartir amb tothom i per això us convidem
a entrar en aquestes pàgines, a endinsar-vos en el que s'hi veu, que ens diu
com és la seva vida, és a dir, la gran aventura, que forma part de la vida del
poble de Catalunya.
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Joaquim Ferrer
(Barcelona, 1937) Historiador.Ha publicat Francesc Layret 1880-1920 (1971),
Simó Piera: perfil d'un sindicalista (1972), El primer de maig a Catalunya
(1973), La vaga de l'Harry Walker 1970-1971 (1974), La lluita pels
ajuntaments democràtics 1966-1976 (1977) i els assaigs Un nou impuls per a
Catalunya (1982), A mig camí (1989), El fil roig (1995) i, juntament amb
Ramon Vilà, Gironins d'avui (2006), entre d'altres.
Ha estat conseller de Cultura, diputat i senador.

Ramón Vilà
(Girona, 1944) Fotògraf. Ha intervingut en diversos films, entre els quals cal
destacar És ben difícil matar el petit monstre que tots portem dins. Col·laborà
intensament al setmanari Presència en les dècades dels anys seixanta i
setanta. Compartí amb Josep Maria Boladeras l'estudi Actini i posteriorment
s'ha especialitzat en la fotografia de l'obra de nombrosos pintors i escultors
que treballen a les comarques gironines.
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