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L’últim que 
es perd

Jordi Julià

Poeta
 
Dissabte passat,  un 
amic em va demanar 
que li  presentés un 
llibre a Sant Feliu de 
Guíxols. Havia sentit 
parlar de la fundació 
que porta el nom del 

president de la Generalitat a l’exi-
li, Josep Irla, però no de la Casa 
Irla, l ’espai que acollia aquest 
acte. Museu, centre cultural,  i 
bar-restaurant econòmic, recupera 
l’antiga casa de la família i fins i 
tot la taverna que hi havia hagut. 
El seu director, Joan Casamitjana, 
ens va descriure la lenta i costosa 
rehabilitació per culpa de proble-
mes econòmics i ideològics amb 
l’Ajuntament: la casa era un incon-
venient polític pel consistori, per-
què la recuperació venia impulsa-
da per la fundació d’ERC, partit al 
qual va militar Irla. L’esperança és 
l’últim que es perd i, finalment, va 
ser la intercessió d’un altre antic 
president de la Generalitat, Jordi 
Pujol,  qui va decidir que calia 
sufragar el deute “per l’Irla i pel 
país”.

Fa poc més d’un any apareixia un 
volum titulat Memòries d’un pre-
sident a l’exili (Viena, 2010), que 
recollia diferents cartes de Josep 
Irla expatriat a França, fotografies, 
i unes brevíssimes Memòries data-
des el 1956. En aquesta autobiogra-
fia política adreçada als seus antics 
electors, l’autor recula fins a 1906, 
però sobretot vol deixar constàn-
cia del seu paper com a president 
exiliat. 

Després d’un injust oblit, vivim 
un bon moment en la recuperació 
de la intrahistòria de l’últim segle 
del país, i enguany, també impul-
sat per la Fundació Josep Irla, 
s’han editat Les cròniques de guer-
ra de Lluís Capdevila 1936-1939 
(Duxelm, 2011), curades per Josep 
M. Figueres. Més conegut per ser 
autor de la Cançó d’amor i de guer-
ra, l’escriptor i periodista barcelo-
ní va publicar teatre i novel·les, i 
va dirigir L’Esquella de la Torratxa i 
La Humanitat. 

Aquest volum aplega un total 
de 46 de les 227 cròniques escri-
tes per Lluís Capdevila al front, 
com a comissari de la columna 
Macià-Companys,  i  es comple-
ta amb una peça dramàtica breu 
de l’any 1938, Nadal en temps de 
guerra. Amb “l’estilogràfica i la 
pistola”, Capdevila volia “explicar 
els sofriments i l’heroïcitat dels 
homes del front als homes de la 
reraguarda”. 

Els textos periodístics, a vega-
des personals, i en algun moment 
amb to abrandat o poètic, parlen 
de la política, els soldats (líders o 
desconeguts), els combats (com la 
presa de Belchite), els moments de 
descans, els llocs per on passava 
l’avantguarda, i la fe en uns ideals 
que —sense perdre’ls mai— alguns 
combatents, com Capdevila, van 
arrossegar cap a l’exili. 

Bigues i Riells

EL 9 NOU

L’autor de Bigues i Riells Pau Joan 
Hernàndez acaba de publicar un nou 
llibre, Projecte Ictivela, dins la col-
lecció de butxaca del segell editorial 
Edicions del Roure de Can Roca, de 
la Garriga. L’obra s’afegeix a altres 
títols de literatura juvenil publicats 
fins ara per aquest traductor de 
Bigues. 

A Projecte Ictivela, una colla 
d’amics assumeix el doble repte de 
construir un submarí propulsat amb 
energia eòlica i solar i demostrar que 
funciona fent un llarg viatge des del 
port del port de Vilanova i la Geltrú 
fins a un port finlandès. 

Escrita a la manera de les millors 
novel·les de ficció científica, Projecte 
Ictivela suposa una renovació actu-
alitzada de les novel·les d’aventures 
com les entenia Juli Verne, la conti-
nuació moderna d’una gran tradició. 
L’obra és també una novel·la on el 
viatge oceànic d’uns nois i noies va 
dibuixant, a mesura que el lector va 
llegint, les grandeses i els neguits de 
la joventut.

‘Projecte Ictivela’ ha estat publicada per Edicions del Roure de Can Roca

Pau Joan Hernàndez publica una 
novel·la juvenil de ficció científica
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Joan Pau Hernàndez

 A banda de la seva feina com a 
traductor, Joan Pau Hernàndez ha 
publicat diversos llibres per a infants, 
joves i adults. Els darrers van ser 

Quan no te’n vas (Edebé) i Dos follets 
mecànics per a Dani Pedrosa dins la 
col·lecció “Els valors de l’esport” de 
l’Editorial Cruïlla. 

Monòleg en un ambient 
modernista

L’Ametlla del Vallès

En el marc modernista del bar cafè 
Bassa de l’Ametlla, ple de gom a gom,  
la companyia Roda Fetillera va pre-
sentar el monòleg T’en fais pas! Viens 
à Montparnasse!, inspirat en el per-
sonatge de Kiki de Montparnasse. La 
representació va anar a càrrec de l’ac-
triu local Cristina Canudas, i la músi-
ca, del violoncel·lista del compositor 
Marçal Ayats. L’obra s’incloïa dins la 
programació de teatre Tardoral. Dins 
aquest cicle, l’espectacle de dansa Els 
cinc sentits que s’havia de fer dissab-
te s’ha suspès.

El Petit de Cal Eril 
presenta el nou disc 
al Patronat de la 
Garriga
La Garriga

El Petit de Cal Eril presentarà aquest 
dissabte el seu últim disc, Vol i dol, 
al Teatre El Patronat de la Garriga 
en un concert que començarà a 2/4 
de 9 del vespre i que s’inclou dins la 
programació de tardor de l’equipa-
ment. Aquest treball parla del que 
teníem i del que vindrà, de la distàn-
cia entre caure o aixecar-se, i dels 
trampolins que ajuden a enlairar-se. 
La formació està integrada per Joan 
Pons (veu), David Paco (baix), Lluís 
Rueda (sirolls) i Càndid Coll (bate-
ria). El grup va debutar el 2009 amb 
el disc ...I les sargantanes al sol. El 
concert durarà aproximadament una 
hora. 

La portada del llibre

Granollers

EL 9 NOU

El Tricicle actua aquest dissabte al 
Teatre Auditori de Granollers en dues 
funcions per presentar el seu darrer 
muntatge, Garrick. Després que fa 
temps s’exhaurissin les entrades per 
a la sessió de les 10 del vespre, el 
Teatre Auditori en va programar una 
altra a les 7 de la tarda, per a la qual 
encara queden entrades. 

La nova obra de Carles Sans, Paco 
Mir i Joan Gràcia està dedicada al 
cèlebre comediant anglès del segle 
XVIII, David Garrick. Era tan divertit 

que fins i tot els metges recomanaven 
els seus espectacles als pacients amb 
alguna pena a l’ànima. Tricicle ha 
tornat de nou al teatre per oferir una 
comèdia molt terapèutica. Els actors 
surten a escena vestits amb una bata 
blanca per convertir-se en autèntics 
doctors de l’humor amb el propòsit 
de fer riure els espectadors sense 
parar. Garrick ha arribat després d’es-
pectacles de tan populars com Èxit, 
Slastic, Terrífic, Entretrés o Sit.

Garrick. Teatre Auditori de 
Granollers. Dissabte a les 7 de la tar-
da i a les 10 del vespre.

El Tricicle porta ‘Garrick’ al 
Teatre Auditori de Granollers 
en dues funcions


