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NOVETAT LITERÀRIA AUTORS LOCALS

Fidel a la seva cita anual amb la
literatura novel·lada amb contin-
gut històric contrastat, el mestre
Joan Vergés i Pineda (Figueres,
) torna a les llibreries amb una
nova obra vinculada a fets del pas-
sat. En aquesta ocasió, Vergés ens
proposa la lectura de Bruixes i in-
quisidors al peu de l’Albera, fruit
d’un entretingut treball d’investi-
gació que el va dur a regirar part
del fons de l’Archivo Histórico Na-
cional de Madrid per treure a la
llum fets i circumstàncies que
d’una manera o altra, des del nos-
tre petit país, van passar per les
mans dels severs tribunals de la In-
quisició entre els segles XVI i XVIII.

Com ha fet sempre en el corpus
de les seves obres, Joan Vergés fa
del paisatge empordanès, espe-
cialment el de l’Albera, i la seva

gent, els protagonistes d’una his-
tòria basada en situacions reals
que es van viure a la contrada en
temps reculats. En aquesta ocasió,
a diferència de les anteriors, l’autor
reconeix la dificultat lògica afegida
“de no haver pogut parlar amb tes-
timonis o descendents directes
dels casos que s’esmenten” com
ho havia pogut fer en la majoria
dels seus treballs anteriors:  Espo-
lla  (), Un pas en fals

(), La Muda (), Camí
d’Argelers(), Segrest a l’Albera
(), El moliner i la baronessa
() i Teresa de Molins, Dama de
Quermançó ().

Per suplir aquesta circums-
tància testimonial, el mestre
Vergés inicia el recorregut nar -
ratiu del llibre estirant els seus
records d’infantesa, de quan
exercia d’escolà del capellà
Amadeu Sudrià. Amb ell va
viure entretinguts i reveladors
episodis relacionats amb les
creences religioses i el més
enllà, com és el cas de la
cerimònia del salpàs
a les diferents ma-
sies i casalots dis-
persos de les
muntanyes
d’Espolla.

I és preci-
sament
una brui-
xa espo-
llenca,
Joana
Salave-
dra, na-
tural de
Sant Martí

Sesposes, l’eix conductor d’un tre-
ball documentat que ens ajuda a
conèixer casos ocorreguts en el

nostre territori amb judicis,
empresonaments, per-

secucions i morts su-
maríssimes. La re-

alitat sempre su-
pera la ficció.
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Jordi Mestre ens ajuda a
reflexionar sobre la història.

Joan Vergés
amb l’últim
llibre publicat.

La persecució de 
la inquisició en terres 
de bruixes i enveges

Us heu preguntat mai si la his-
tòria que ens ha arribat sobre els
orígens de la nostra civilització
s’ajusta a la realitat del que va pas-
sar? No heu sentit cap curiositat
per entendre d’una manera dife-
rent com s’ha forjat el mite de
l’Empordà com a terra d’acollida?
Des de Sant Miquel de Fluvià, el fo-
tògraf i químic Jordi Mestre i Ver-
gés (Girona, ) sí que ho ha fet. 

Fruit de llargues reflexions,
amanides amb un pòsit viatger i de
coneixement històric abundant,
Mestre ens presenta un llibre car -
regat de preguntes i respostes que
fan pensar, i molt: I si... Revisant els
orígens des de l’Empordà és un
viatge en el temps que planteja no-
ves maneres d’entendre l’evolució
de les civilitzacions amb el seu pas

o assentament per casa nostra.
Mestre fa una revisió crítica d’allò
que ens han explicat que va passar
“i que potser no s’ajusta ben bé a la
veritat”. I ens ho diu un investiga-
dor reconegut, teòric i pràctic, del
món de la fotografia. Un home que
ha viscut en primera persona els
grans descobriments arqueològics
d’Atapuerca, Orce i de molts altres
punts singulars del planeta. 

El seu punt de partida és ultra-
local. Es fixa en el carrer figuerenc
dels genis, on van viure o treballar
Narcís Monturiol, Salvador Dalí,
Alexandre Deulofeu i Carles Fages
de Climent. Però això només és un
fil de reflexió. I si...planteja dubtes
i troba explicacions amb un leit-
motiv reivindicatiu final de l’autor:
“Hem de posar en valor el nostre
romànic, i cal fer-ho ja!”. 

REDACCIÓ SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

“I si...”, la crítica reflexiva
sobre els nostres orígens
de la mà de Jordi Mestre
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EL CONTRACTE WONG
 Montserrat Segura. En un
món distòpic, els robots con-
viuen amb les persones gene-
rant certs conflictes ètics. Amb
aquest relat, Montserrat Segura
va guanyar el 53è premi Recvll
de narració Joaquim Ruyra 2017.
Preu: 12 euros.

EMPORDÀ

TRAS LOS PASOS DE JACK
 Jordi Calvet San José. Retorn
a la intriga de l’autor figuerenc
amb una trama que se situa el
1977 quan cinc dones moren as-
sassinades de forma brutal a
Barcelona. Editat per Curbet, in-
clou tots els elements de sèrie
negra. Preu: 16 euros.
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LA HISTÒRIA DE LA FOTO-
GRAFIA A L’EMPORDÀ

 Autors diversos. L’Institut
d’Estudis Empordanesos, dins la
col·lecció «Monografies Empor-
daneses», reivindica, amb
aquest llibre, el valor documen-
tal de la fotografia i sensibilitzar
cap al bon ús de la cultura visual. 
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AJUNTAMENT DE

MAÇANET DE 
CABRENYS 

A la plaça de la Vila 
durant tot el dia 

roses i llibres
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