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ELS ROSEGADORS
Antoni Plaja i Mateu
Antoni Plaja elabora a través d'aquesta novel·la, d'amors d'estiu i d'amors
eterns, un gran fresc de l'època que es troba a la base de l'actual. Edifica una
elegia enamorada del petit món canviant de Palamós, els seus orígens i la
seva actualitat, expressada en una llengua diàfana, acolorida i gustosa.De les
pàgines se'n desprèn un mural viu, vivíssim, construït amb material de primera
mà i presentat amb una amenitat accentuada dels fets viscuts. El vell retrat
castís d'En Baldiri de la costa troba a la prosa d'Antoni Plaja una fondària més
experta, evolutiva i matisada, una literatura de més volada.Antoni Plaja va
veure canviar ostensiblement el seu món periodístic i també la vila d'origen,
però no va ser-ne un testimoni passiu ni desinteressat. Aquesta novel·la ho
demostra amb impacte.
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Antoni Plaja i Mateu
Antoni Plaja i Mateu (Palamós, 1941 - Barcelona, 2010). Casat i pare d'un fill.
Estudià a l'Escola de Periodisme de l'Església de Barcelona, es graduà a la
Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, i es va llicenciar en Ciències de la
Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la tesina Les
paraules clau en el discurs públic de Jordi Pujol. Va formar part de
l'organigrama en qualitat de cap de secció de Catalunya del que havia de ser
el primer diari català de postguerra, Migdia, que el règim franquista finalment
no autoritzà. Fou cap de la secció de Catalunya, cronista polític i director dels
suplements dominicals del diari El Correo Catalán, cap de la secció de Països
Catalans i editorialista del diari Avui, i dirigí, entre altres, les revistes
Construïm, Recull, Oriflama, Salut Catalunya i Món Comarcal, havent estat
col·laborador habitual de la secció d'opinió de diversos diaris catalans. Durant
uns anys va ser també cap de premsa de Convergència Democràtica de
Catalunya i fou autor del llibre Jordi Pujol: una vida dedicada a construir
Catalunya.
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