DEL MAR, BEGUR I LA SEVA GENT
RECULL DE SENTIMENTS
El proppassat dia 27 de juny de 2008 va tenir lloc a la Sala d’actes de l’Ajuntament de Begur, la
presentació del llibre “El mar, Begur i la seva gent. Recull de sentiments” editat pel Club Nàutic
Sa Riera i preparat i dirigit per en Pere Rodríguez i Darnés. El llibre, de poemes de na Maria
Marí i Marí i en Pere Rodríguez i Darnés, pretén ser tant sols una obra dedicada a aquest
especial entorn que és Begur, Sa Riera, la seva gent, el seu tarannà, i que en definitiva i té molt a
veure el Club Nàutic Sa Riera.
En el pròleg del llibre,
signat per en Joan Català
i Pagés, Batlle de Begur,
ja es fa palesa de que
aquest llibre sorgit de
l’afecte a la terra, a les
persones, a totes les
emocions
que
ens
provoca allò que més
estimem. I això , com
segueix aquest pròleg,
només es pot dur a
terme quan algú se sent
molt arrelat i identificat
amb un paisatge i amb
les persones que li han
donat vida.
I aquest és el cas de na Maria, begurenca de soca arrel i en Pere, begurenc d’adopció, que ho han
sabut fer des de la senzillesa i la humilitat, però també des de l’autenticitat dels seus sentiments.
I que en podem dir des del Club Nàutic Sa Riera? Doncs que ambdós són persones que sempre
han demostrat la seva entrega en vers el Club i en aquest context, amb la preparació del llibre,
han assolit un alt grau de col·laboració per fer que el Club i les seves activitats, no tant sols
esportives i nàutiques sinó culturals, com queda reflectit en els Estatuts, siguin quelcom més
que passar un estiu amb un servei de platja acurat. Hi han altres aspectes amb la convivència,
amb el participar, amb fer que tothom se senti gust en el Club, a fer culte de la amistat, en
retornar i al mateix temps engrandir les arrels del Club.
En Josep Deulofeu, President del
Club, en la presentació del llibre
ens diu, “s’ha intentat en aquest
llibre, tal com el títol indica,
imprimir un recull de poemes
escrits per na Maria i en Pere, de
fa temps fins avui dia. Cap d’ells
és professional de la poesia però
ambdós hi tenen com una mena
de dèria per aquesta poesia
casolana, feta amb sentiment,
sense regla establerta; això sí,
amb bona intenció, pensant que
complagui a familiars i amics, a

qui els escolta o llegeix, sense voler ferir cap sensibilitat, sense oblidar els punts de referència
del poble, les seves arrels i costums, el seu tarannà. Són gent que amb il·lusió tan sols volen
transmetre els seus sentiments de forma poètica, com d’altra gent. Però ells són del nostre Club i
aquest és el motiu de l’edició del llibre”. I segueix,
“No considereu aquest llibre
“Del mar, Begur i la seva
gent” cap obra literària; ja ho
he remarcat, són textos escrits
amb senzillesa i potser hi
trobareu més d’una falta,
però estan escrits des del fons
del cor, des de sentiments que
surten a flor de pell. Llegiu el
llibre pensant que en el
moment en que van ser
escrits
els
poemes
es
disposava d’un estat d’ànim
determinat, el qual s’ha
tramés, se’ns dubte, als
poemes. Però bé, si més no, acolliu aquesta obra com un gest de bona voluntat de dues persones
encisades per Begur, el mar, el paisatge, l’entorn, la gent, els amics, ..... tot el que té a veure amb
Begur. I des del Club Nàutic Sa Riera estem molt contents i ens omple d’orgull poder fer que
aquest llibre s’editi com en família i així arribi a les vostres mans. Gaudiu-ne, si us plau”.
L’acte de presentació del llibre fou un èxit d’assistència, tant de gent del poble com vinculats al
Club i, com no, de familiars i amics dels autors. El Batlle de Begur, en Joan Català, no va poder
estar present en aquest entranyable acte, ja
que a la mateixa data va tenir que assistir a
un reunió a Itàlia. Van representar a
l’Ajuntament de Begur en Joan Loureiro, 2n
Tinent d’alcalde i en Pere Feliu, Regidor de
Cultura, que van fer un especial elogi a
l’obra presentada i als autors, qui moments
abans havien dedicat unes sentides paraules
en vers el poble, la seva gent, el vincle en el
mar i el significat del Club. També en Josep
Deulofeu
va
dirigir unes
paraules
d’agraïment a na Maria i en Pere.
Un dels objectius del Club és el de
desenvolupar, junt amb les pròpies
relacionades amb el mar des de l’àmbit
esportiu, tasques de caire cultural com
s’havien dut a terme anys enrere: concurs
fotogràfic i revistes del Club amb
informació, noticies i escrits relacionats amb
el mar, Begur i Sa Riera. En aquest butlletí
que volem reprendre, aquesta és una
activitat que considerem essencial per seguir
endavant com a Club arrelat en aquest bell
entorn de la Costa Brava que és Begur.

