DE BEGUR I BACANARDS- SEUES HISTÒRIES
La diada de Sant Pere, el 29 de juny de 2012 i coincidint amb els actes de la Festa Major de
Begur, es va presentar a la Biblioteca Municipal Salvador Raurich el llibre "De Begur i
bacanards. Seues històries" d’en Pere Rodríguez i Darnés.
A través del testimoni de diverses generacions de begurencs i begurenques, el llibre repassa la
història de la vila, així com aspectes relacionats amb la pesca, el turisme o l'evolució del poble.
Pere Rodríguez va recollir anècdotes i vivències, així com fotografies, per tal de reflectir el
tarannà begurenc, la seva parla i la seva personalitat.
La presentació del llibre va anar
a càrrec de Xavier Bigatà i Ribé,
exconseller de la Generalitat de
Catalunya i l’acte en sí fora
presentat pel batlle de Begur, en
Joan Català. En el seu
parlament, en Joan Català va
manifestar l’especial agraïment
a en Pere Rodríguez per la feina
feta en el llibre i a en Xavier
Bigatà per dur a terme la
presentació del mateix. Va
qualificar de magnífic el llibre
editat, el qual,
quan fou
presentat a l’Ajuntament com a
projecte, ja va merèixer la seva
total aprovació i suport, doncs
identificava plenament l’ànima
del poble, la seva personalitat. Presenta el llibre un visió generacional interesant, essent
protagonista la gent del poble, la seva forma de ser i actuar, el seu tarannà en definitiva, que en
el fons va dir, és el que va encisar a en Pere quan, fa ja quaranta anys, va aterrar a Begur.
En Xavier Bigatà, en la seva presentació, ja va fer d’entrada una pregunta, que significava la
paraula bacanard, encomanant-li a en Pere l’encàrrec d’esbrinar-ho. Entrant en el debat del
llibre va manifestar que en la seva lectura, se li van obrir un munt de records propis del temps
transcorregut des de que va entrar a Begur per primera vegada feia més de cinquanta anys, pel
vincle que li suposa la vila de Begur. Va glosar les anècdotes del personatges, dels llocs
emblemàtics que es presenten, de la parla salada i de la pròpia dels pescadors del lloc, fent
èmfasi en que caldria accions per preservar-les. Els records de personatges entranyables, ja
traspassats, no va faltar en la seva participació, doncs d’una forma u altre estan presents en
diverses de les aportacions escrites en el llibre. I va fer un apunt molt especial al indicar que tots
els personatges denoten que són gent que estima Begur. Va fer un especial agraïment a en Pere
Rodríguez per haver sabut plasmar en la presentació de cada personatge el seu especial tarannà,
que es completa després en les explicacions de les seves vivències. I va acabar, reivindicant
també per ell l’apunt final que fa en Pere en el seu aclariment d’autor en el llibre quan diu, “lo
millor del llibre... és, se’ns dubte, la gent que hi ha participat”.
Rere la participació d’en Xavier Bigatà va prendre la paraula en Pere Rodríguez, qui va agrair
la gentil col·laboració de l’Ajuntament en la presentació d’aquest acte, així com el patrocini del
llibre junt amb el Club Nàutic Sa Riera i l’Associació de Comerciants de Begur. Agraïment
especial a la seva muller i fills per l’ajut i suport rebut en tot moment. Va indicar que no era cap

obra literària, sinó un llibre casolà que recollia les vivències de tota la gent que hi va participar.
Va indicar que foren tres els anys transcorreguts des de s’inicià la seva preparació, anys viscuts
amb molta intensitat engrescat
per la il·lusió de les persones
que hi van participar, les que
explicaren
vivències
personals, familiars, del poble
i els seus personatges, del seu
tarannà, punts de vista... una
amplia
seqüencia
que
conforma la història, la petita
gran història del poble. Rere
les converses amb la gent
s’aprecia que tenen quelcom
en comú, fermes arrels que
detecten l’estima al poble. Un
últim aclariment que va fer en
Pere Rodríguez abans de
cloure l’acte, fora, com ja
queda reflectit en la pàgina
“Aclariment de l’autor”, que
“lo millor del llibre... és, sens mena de dubte, la gent que hi ha participat”.

