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GUIFRÉ
TA R R A G Ó
I MIR
va néixer a Mataró (el Maresme) el 27 de maig del 1939, en
el si d’una família treballadora. Allà va estudiar Comerç a
l’Escola Pia de Santa Anna. Molt crític davant qualsevol esdeveniment injust, de ben jove va estar mogut per la lluita social
i antifranquista. El 1964 es va casar amb Montserrat Roca i
Ontangas, de Sant Antoni de Vilamajor, i van tenir dos fills, la
M. Carme i en Jordi. La seva inquietud social el va portar a
fundar, juntament amb un grup de veïns del nou barri mataroní del Palau-Escorxador, un Centre Social que pogués donar
cobertura a totes les mancances del barri, on un tant per cent
molt elevat dels habitants procedia d’altres zones d’Espanya.
Actualment inscrit a l’Aula Universitària de les Aules Sènior de
Mataró, és membre de la junta de l’Associació de Familiars
d’Alzheimer del Maresme i col·laborador del programa radiofònic Tastets de Cultura, de Mataró Ràdio.

Un recorregut en el temps és, en paraules de l’autor, un
homenatge a la seva família: a les nissagues Tarragó i Mir i
a la seva història d’arrelament a la ciutat de Mataró. Amb
rigor a l’hora de narrar els fets, Tarragó fa viatjar el lector des
del segle XVI fins a l’actualitat. Aturant-se en els episodis més
remarcables de la vida dels seus avantpassats i especialment del seu pare, Sebastià Tarragó i Saurí, l’autor mostra la
duresa dels oficis de la mar, la crueltat de la Guerra Civil i
l’estabornidora repressió de la postguerra, però també els
actes d’amor al proïsme, de resistència cultural i d’exigència
dels drets fonamentals que ha protagonitzat la seva família,
d’una generació a una altra. Així, orgullós dels seus orígens,
pot acabar presentant l’aventura de veure néixer els nets,
futurs lectors del llibre que teniu a les mans.
Una mirada serena i lúcida de qui va néixer quan encara
fumejava la munició d’una guerra fratricida i va viure la seva
joventut en una societat vigilada i mancada de recursos,
però va formar part d’una generació que va créixer amb la
vista posada en un futur que, per força, havia de ser millor.
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