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va il·luminar manta vegades el nostre 

treball i va ser l’inspirador de les millors 

activitats de l’entitat. Com també ho 

és actualment Josep Santesmases, 

historiador local i impulsor de la 

Coordinadora de Centres d’Estudis de 

Parla Catalana, en la qual desenvolupa 

una intensa activitat per a la promoció de 

la cultura a les nostres comarques. 

D’entre tots els ressenyats, però, 

destaca el nostre convilatà, soci i amic 

Eugeni Perea Simón, un dels personatges 

més coneguts vinculat de sempre al 

Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de 

Palomar i profundament compromès des 

de la més tendra joventut amb la lluita 

per la cultura riudomenca i la promoció 

del poble. L’Eugeni és descrit per Xavier 

Garcia com un personatge del qual «la 

biografia intel·lectual –escrita, oral o 

llegida, en la solitud del seu recer, en 

les seves andances muntanyenques o 

davant dels auditoris– és senzillament 

impressionant i esdevé, d’aquest fet de 

totalitat, la seva mateixa vida». Una tasca 

que l’autor, bon coneixedor de l’Eugeni, 

qualifica de prolífica i variada, i humil. 

D’una vida abnegada i solitària pròpia 

«de persones com ell, que han sortit d’un 

petit nucli d’avellaners i que l’han millorat 

mantenint la fidelitat a aquest fruit sec».

Estem davant d’un llibre que 

aplega retrats humans de persones 
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Gent amb seny

rellevants en el seu medi, esquitxos 

que corresponen a llargues converses 

de l’autor amb els entrevistats i que 

intenten descriure paisatges i feines, 

vocacions i vides dins d’un retaule de 

biografies diverses, d’edats diferents i 

escenaris variats que donen testimoni 

del sentiment de catalanitat que es viu 

al sud del nostre país.  

De just reconeixement podríem 

qualificar aquest llibre dedicat a glossar 

la vida i miracles de quaranta homenots 

de les comarques meridionals. Aquest 

és el tercer volum que publica l’escriptor 

Xavier Garcia i Pujades (Vilanova i la 

Geltrú, 1950) dedicats tots ells a realçar 

gent –la majoria de procedència rural– 

que s’han significat pel seu treball 

abnegat, seriós i eficaç a favor de la 

nostra cultura, economia i territori. 

Aquesta tasca de divulgació l’autor ja 

l’havia començada fa vint anys amb 

l’edició del primer volum d’Homenots 

seguida d’una segona que es va publicar 

deu anys més tard com a antecedent 

d’aquest volum que ara comentem, amb 

el subtítol de Tercera sèrie.

De la quarantena de personatges 

que figuren en aquest llibre destaquem 

els que tenen noms tan propers a 

nosaltres com el reusenc mossèn Josep 

Asens, vinculat des dels anys foscos de 

la dictadura amb la lluita en favor del 

moviment obrer a la nostra comarca 

com a consiliari del moviment HOAC, 

moviment d’obres cristianes del qual fou 

un dels impulsors a Catalunya.

Garcia també retrata persones 

conegudes nostres per haver mantingut 

una bona relació amical amb el CERAP 

com l’amic i mentor Albert Manent 

que, des del mas Segimon a l’Aleixar, 

Portada del llibre Homenots del sud. Tercera sèrie, de 
Xavier Garcia, editat per Arola.


