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Josep Puigbó recull en un llibre les entrevistes
de ´(S)avis´
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GIRONA | DDG El periodista olotí Josep Puigbó
ha recollit en un llibre les tretze entrevistes que ha
realitzat a diferents personatges catalans a través
del programa (S)avis emeses pel Canal 33 i TV3.
Aquest volum porta per títol (S)avis, lluny del
silenci i de la queixa i inclou les entrevistes del
El periodista Josep Puigbó. diari de girona
tenor Jaume Aragall; l'actriu Assumpció Balaguer;
l'arquitecte Jordi Bonet; la il·lustradora Roser
Capdevila; el monjo i antropòleg Lluís Duch; l'activista i promotor cultural Josep Espar Ticó; el sociòleg
Ramon Folch; l'historiador Josep Fontana; l'advocat i exdirectiu de "la Caixa" Ricard Fornesa -recentment
desaparegut-; el cardiòleg,Valentí Fuster; la pedagoga i escriptora Teresa Juvé; el poeta i arquitecte Joan
Margarit i el cronista Joan de Segarra.
Cada personatge representa un capítol i el llibre recopila les converses en profunditat que Puigbó ha
mantingut amb cada un dels savis i sàvies que han passat pel programa explicant, moltes vegades,
aspectes desconeguts de la seva vida. El llibre es presenta avui, a les 7 de la tarda, en un acte que
tindrà lloc a la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya de Barcelona i anirà a càrrec del doctor Sebastià
Serrano, catedràtic de lingüística de la UB.
En el pròleg, el periodista gironí explica que aquest llibre és fruit del programa que, després d'uns anys, li
ha permès tornar a treballar a Televisió de Catalunya amb un gènere "el de l'entrevista, que no és nou
per a mi, però que gai?rebé sempre havia conreat des de l'actualitat al Telenotícies o a l'Àgora. És a dir,
amb presses. Quin plaer poder preparar i fer entrevistes en profundidat amb personatges que han tingut
un paper clau en la nostra història recent".
Puigbó destaca també que aquestes converses en profundidat li han permès "descobrir aspectes poc
explicats de les seves vides i les circumstàncies que les han envoltades" i saber com contemplen les
"nombroses incògnites que planteja el futur". El periodista convida tots els lectors a descobrir en
aquestes pàgines "el testimoni autèntic d'una generació que ha viscut alguns dels moments més
intensos del nostre passat més recent".
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