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CULTURA I PATRIMONI 

L' Ajuntalllent de Breda illlpulsa la publicació 
de dos llibres relacionats alllb el lllunicipi 

L'Ajuntament de Breda ha 
participat en el finan�ament 
deis !libres "Josep A.ragay. 
Articles de combat a la premsa 
Noucentista (1915-1934) ", 
de Xavier Castanyer i "Cuina 
catalana tradicional amb 
terrissa", de Jaume Fa.brega. 
Tots dos llibres tenen vinculació 
amb Breda, a través de la figura 
de Josep A.ragay en el primer 
cas i de la tradició ceramista i 
terrissaire de la Vila en el segon. 

"Josep Aragay. A.rticles 
de combat a la premsa 
Noucentista" és l'últim !libre 
de Xavier Castanyer, director 
del museu que porta el nom 
de !'artista noucentista. Aquest 
!libre és el resultat de la
investigació de Castanyer, qui
ha recopilat i analitzat més de 30
textos publicats perA.ragay amb
l'objectiu d'infondre els valors
etics i estetics del Classicisme
-un dels pilars fonamentals
d'aquest moviment cultural 
i ideológic- contrariament a 
altres corrents. 

Entre aquest compendi de 
més de 30 textos s'hi poden 
trobar els dos assaigs principals 
de Josep A.ragay: "La pintura 
catalana contemporania, la seva 

herencia i el seu llegat" (1916) 
i, sobretot, "El Nacionalisme de 
l'Art" (1920), les transcripcions 
de dues conferencies que van 
esdevenir programa.tiques 
envoltades de polemica. 

"Josep A.ragay. Articles de 
combat a la premsa Noucentista 
(1915-1934)" S'ha estat publicat 
per Publicacions de !'Abadía 
de Montserrat i finanyat per 
l'Ajuntament de Breda i la 
Diputació de Girona. Es pot 
trabar a una extensa xarxa de 
llibreries del territori i també 
al Centre Cultural Els Forns i el 

Cuina Catalana 

tradicional 

amh Terrissa 

FARELL 

Museu Municipal Josep A.ragay. 
Durant la passada Festa Major 
en Xavier Castanyer, autor del 
llibre, va fer una presentació del 
llibre al mateix museu. 

Jaume Fabrega documenta 

la cuina tradicional elaborada 
amb terrissa 

L'historiador, periodista, 
crític d'art i consultor 
gastronómic Jaume Fa.brega 
ha recopilat tots els secrets de 
cuina amb terrissa en el seu 
darrer llibre "Cuina catalana 
tradicional amb terrissa", editat 

per Farell Editors. Des de la 
historia, passant per obradors, 
museus, tecniques i usos i 
finalment els diferents plats, ja 
que compta amb un receptari 
on hi figuren plats de tots els 
Pa1sos Catalans. 

La terrissa ha estat el 
material fcinamental de la 
cuina catalana, i la tradició 
terrissaire i ceramista de Breda 
hi juga un paper important 
que es veu reflectit en el llibre 
amb nombrases mencions al 
municipi. Les més destacades 
són les dues imatges que 
il·lustren la portada, amb plats 
cuinats dins d'una cassola 
i d'una olla de Breda; i la 
contraportada, on hi apareix 
una fotografia de !'obrador de 
Can Palló a principis del segle 
XX. 

Jaume Fa.brega, que ha 
coJ.laborat diverses vegades 
amb l'Ajuntament de Breda 
i ha cedit La seva col· lecció 
particular de cera.mica al 
municipi perque s'exposi a 
Els Forns, va presentar "Cuina 
catalana tradicional amb 
terrissa" a la darrera edició de la 
Pira de !'Olla al Centre Cultural 
Els Forns. 




