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Y ARXIU MUNICIPAL DE ROSES. DOCUMENT DEL MES

Y TEATRE. CAMPANYA DE NADAL

Analitzen el certificat de l’urna
funerària d’August Pi-Sunyer

‘Els Pastorets d’Olot’ prenen
l’escenari de Roses

El retorn de les cendres
del doctor fan reviure
les conseqüències de la
Guerra Civil i la història
de molts exiliats
Redacció l ROSES
NN El

document administratiu
que anava enganxat a l’urna funerària que va transportar les restes
mortals del metge i polític August
Pi-Sunyer des de Ciutat de Mèxic,
on va morir el dia 12 de gener de
1965, fins al cementiri de Roses,
és el document del desembre de
l’Arxiu Municipal de Roses, que
es pot consultar al portal web municipal (www.roses.cat). I és el document que ha servit per estudiar
i analitzar també les conseqüències de la Guerra Civil espanyola de 1936-1939 i el canvi radical,
tant personalment com professionalment, que l’exili va significar per a milers de persones. Alguns exiliats, provinents del món

EL DOCUMENT. Del mes
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acadèmic, van poder refer la seva
trajectòria científica en els països
d’adopció (Veneçuela en el cas del
fisiòleg), a qui sovint calia la seva
aportació prestigiosa en la construcció de les estructures de recerca. La significació pública de
Pi-Sunyer el va obligar a exiliar-

se, però el seu arrelament a Catalunya i, especialment, a Roses
no li van poder arrabassar mai.
Com diu el document del mes, ni
la mort. La recuperació d’un sistema polític democràtic, a partir
de 1975, va permetre que, finalment, les seves restes descansessin al cementiri de Roses.
Un cop les restes de Pi-Sunyer
van arribar a Roses, el certificat
signat pel cònsul general de l’Estat espanyol a Mèxic, Ramón Ortí
Fernández de Sedano, que acompanyava l’urna funerària deixava de tenir valor administratiu i
es podia eliminar. Tanmateix, el
funcionari municipal encarregat
del cementiri, Francesc Magester, bon coneixedor de la història de Catalunya i de la de Roses,
va comprendre la importància
del trasllat de les restes del personatge i va guardar a casa seva
aquest document. Finalment, el
dia 20 de març de 2003, va fer donació d’aquest document i d’altres de familiars a l’Arxiu Municipal de Roses, on es conserva
actualment.N

GRUP DE TEATRE DE ROSES. Més de 100 actors pujaran a l’escenari

Redacció l ROSES
NN Més

de cent actors i actrius,
acompanyats d’un quintet de
músics, del Grup de Teatre de
Roses pujaran diumenge damunt l’escenari del Teatre Municipal per representar-hi, un any,
més, Els Pastorets , un dels espectacles més tradicionals de les
festes de Nadal a Catalunya. Els
Pastorets a Roses es representen
més o menys des de finalsdel se-
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gle XIX i començament del XX,
però des del 1982, el Grup de Teatre de Roses en va agafar el relleu amb la versió d’Els Pastorets
d’Olot, escrits l’any 1880, una de
les més antigues. El text va ser escrit pel poeta barceloní Antoni
Molins, i la musica la va compondre Ignasi Rubió.
A banda de la del diumenge,
se’n faran dues representacions
més, el dissabte 26 i el diumenge
3 de gener.N

Y MEMÒRIA HISTÒRICA. ÉS UN ACTE D’ÒMNIUM CULTURAL
Y PRESENTACIÓ. DIVENDRES, A 1/4 DE 9, AL CASINO MENESTRAL

El testimoni dels nens de
la Guerra Civil, a Figueres

‘La maledicció dels Palmisano’, a Figueres
Redacció l FIGUERES
NN L’Agrupació de Cultura del Ca-

sino Menestral Atenea porta divendres, a Figueres, el periodista i escriptor gironí Rafel Nadal,
que hi presentarà la seva darrera
novel·la La maledicció dels Palmisano, de la qual se n’han venut
200.000 exemplars. Segons va informar fa pocs dies l’editorial Columna, l’obra es traduirà aviat a
l’alemany, el francès, l’italià, l’holandès i el polonès.N
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RAFEL NADAL. L’escriptor i periodista gironí.

ESCOLA DE MÚSICA
Dimecres, dia 16. L’àrea de música moderna de l´escola organitza una
jam session, a les 19 h, a la sala Abdò Terrades.
Dissabte, dia 19, a les 12 del migdia, a la sala Abdò Terrades. Audició
de Nadal dels alumnes de guitarra de Quim Solé.

ACN

NN Jom Friser, pseudònim de Josep Maria Frigola Serra, presentarà avui, dimarts, la sèrie audiovisual que recull el testimoni
_records i vivències_ de dinou
adults que durant la Guerra Civil eren nens, perquè en quedi
constància i també per ajudar a
bastir la memòria històrica collectiva del país.

La presentació del projecte, una
iniciativa a càrrec d’Òmnium
Cultural Alt Empordà, comptarà
amb la intervenció del president
d’aquesta entitat, Lluís Casadellà; de l’historiador Enric Pujol;
del realitzador dels audiovisuals, Josep Maria Frigola, de Ventdelnord TV, i de l’alcaldessa de
Figueres, Marta Felip, i es farà al
Cercle Sport Figuerenc, a les 7 de
la tarda.N

CORAL GERMANOR EMPORDANESA
Diumenge, dia 20, a les 6 de la tarda. Concert de Nadal a La Cate.
ATENEA
Divendres, 18, a les 20.15 h i a la Sala Abdo Terrades. Presentació del
llibre La maledició dels Palmesano de Rafel Nadal, periodista i escriptor.

EL CASINO MENESTRAL FIGUERENC US DESITJA BON NADAL!!!!

