Garí reprèn el periple de Fuster mig segle després

L’escriptor Joan Garí i el fotògraf Joan Antoni Vicent
acaben de presentar en xarxa el seu projecte literari
titulat «Viatge pel meu país», un llibre d’homenatge
a Joan Fuster, la seua obra i les seues idees.
L’editorial 3i4 ha acanalat el projecte via Verkami,
una plataforma web que permet finançar projectes
amb la suma d’aportacions individuals, de manera
que el seu públic, convertit en mecenes, rep
recompenses exclusives a canvi de la contribució. «Viatge pel meu país» ja ha acumular 2.210€ i
d’ací a poques setmanes serà publicat en dues edicions: una, enquadernada en rústica, a la venda en
llibreries; l’altra, especial i limitada a 200 exemplars, amb enquadernació en tapa dura i
sobrecoberta (luxe) per als esmentats mecenes (valorat en 85 euros).
Aquest 2012 es commemoren 50 anys de la publicació d’«El País Valenciano», 90 del naixement de
Joan Fuster i 20 de la seua mort. L’any 1962, Fuster, intel·lectual cabdal de la cultura catalana
contemporània, publicava «El País Valenciano», una exploració del País Valencià estructurada en
vuit itineraris. Aquesta extensa obra, de més de 500 pàgines i editada per Destino, va representar
una fita en la literatura de viatges. Ara, Garí i Vicent han reprès el periple del suecà per mostrarnos, a través de les seues pàgines i les seues imatges (veieu-ne l’àlbum), les carreteres sinuoses,
els racons solitaris, els espais de la memòria i, com no, també els paisatges de la desolació comesos
pel tsunami especulador de les darreres dècades. «Assistim –expliquen– a les darreres mostres de
tradicions i usos assenyats del territori, abans que la despoblació del món rural els dissolga en un
mar de memòries. I en aquest sentit, ‘Viatge pel meu país’ s’erigeix alhora com un homenatge al País
Valencià, a la seua gent i els seu territori, a la seua cultura conservada actualment sota una
inexpressiva, uniforme capa de ciment».
«Viatge pel meu país», prologat per l’escriptor Manuel Vicent, té prevista la seua presentació a
finals de març de 2012.
A continuació podeu escoltar l’entrevista que la Cadena Ser va fer a Joan Garí:
https://www.elpontdeleslletres.cat/wp-content/uploads/2012/01/gari_entrevista_cad_ser.mp3
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