eu

Hi
s

ràfi ca de Torre
la
m

ia g
tòr

PRESENTACIÓ
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ra fa just un any que vaig començar
aquest gran projecte: elaborar una
història gràfica sobre el nostre estimat poble.

En aquell moment no em podia ni imaginar
com aniria la recerca de tot el material gràfic. Ara us puc ben dir que a la felicitat que
representa tenir-lo enllestit, s’hi ha d’afegir
l’emoció diària que ha suposat anar rebent
més i més fotos de Torrelameu, cadascuna
amb una història darrere; l’emoció d’esbrinar qui era cada persona, el plaer d’escoltar
les anècdotes i les aventures dels qui ens
han deixat les fotografies, i la increïble sort
d’haver trobar fotos inèdites, fotos que ningú fins ara no havia vist mai.
Ha estat un any ple de feina, de treure hores
d’allà on no n’hi havia, principalment de la
família, que és qui sempre acaba rebent per
la manca de temps. Però l’esforç ha valgut

la pena perquè saps que són al darrere i que
sense ells seria impossible haver-lo acabat.
Quan fas pinya amb els de casa l’esforç i el
resultat acaben sent encara millors.

Però la veritat és que aquest llibre no hauria
estat possible sense la col·laboració desinteressada de tots els qui hi heu participat. I
és per això que vull donar les gràcies molt
sincerament a tothom que m’ha ajudat a fer
realitat aquest somni; sé que sense el vostre
ajut i la vostra paciència no l’hauria pogut
arribar a fer. Des de la família o persona que
ens ha deixat una o dues fotos, fins a la família que ens n’ha dut més de vuitanta, tots
vosaltres sou part d’aquest llibre i aquest
llibre és una part de vosaltres. Vull agrair
també de tot cor la col·laboració d’aquells
que no heu pogut aportat cap fotografia
perquè no en teníeu, però que en tot moment heu estat disposats a donar-me un
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