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Inauguració, divendres 6 de març a les 8 del vespre
Durada de l’exposició: del 6 al 28 de març del 2009

Obert de dilluns a dissabte, de 6 a 9 del vespre

● L’editorial gallega Edi-
ciós do Castro ha recupe-
rat dins la col·lecció Bi-
blioteca del Exilio el dieta-
ri, fins ara inèdit en caste-
llà, que el poeta i drama-
turg barceloní Álvaro de
Orriols va escriure durant
la penosa retirada cap a
l’exili l’hivern de 1939.
Las hogueras del Pertús.
Diario de la evacuación
de Cataluña, que es va pu-
blicar per primer cop en
francès el 1995, en una
edició, però, que contenia
nombroses errades, és un
testimoni vivíssim i colpi-
dor de l’èxode republicà,
narrat amb un acurat i
emotiu detallisme que per-
met experimentar la deses-
peració i la confusió que
regnaven a ciutats com ara
Girona i Figueres en plena
desbandada, els primers
dies del febrer de 1939.

El llibre el presentaran
avui (19 h) a la seu de la
Fundació Universitat de
Girona, a l’edifici del Mer-
cadal, el catedràtic de lite-
ratura contemporània de la
Universitat Autònoma de
Barcelona Manuel Aznar
Soler, autor de l’estudi in-
troductori del volum i es-
pecialista en el teatre espa-
nyol de l’exili, i la catedrà-
tica d’història contempo-
rània de la Universitat de
Girona Anna Maria Gar-
cia, juntament amb el vi-
cerector de Relacions Ins-
titucionals, Joaquim M.

Puigvert, i el director del
Museu Memorial de l’Exi-
li de la Jonquera (Mume),
Jordi Font.

Álvaro de Orriols (Bar-
celona, 1894-Hendaia,
1975) va ser un dels autors
teatrals més populars dels
anys vint i trenta, amb pe-
ces de sarsuela com ara La
pescadora de Ubiarco,
Costa Brava o La daga,
adaptació al castellà de Lo
Ferrer del Tall, de Frede-
ric Soler Pitarra, que va
portar a escena amb músi-
ca d’Enric Morera. Tra-
ductor al català d’obres
com ara Cyrano de Berge-
rac, d’Edmond Rostand, i
La casa de Bernarda Alba,
de Federico García Lorca,
es va distingir durant la
Guerra Civil per un teatre
d’un marcat compromís
polític pel qual se’l va co-
nèixer com el Piscator ca-
talà, amb obres com ara
Rosas de sangre, Los en-
emigos de la República,
España en pie o el drama
antibèl·lic Máquinas. Ja a
l’exili, el 1948 va estrenar
el poema heroic Romance
de Madrid, «un crit contra
la resignació derrotista»,
segons el defineix Manuel
Aznar al seu estudi, en un
context de terrible desil-
lusió en la comunitat exi-
liada pel fet que el final de
la II Guerra Mundial no
hagués suposat la liquida-
ció del franquisme i que
revela la visió esperançada
i vitalista del dramaturg.

Recuperen el dietari de
l’èxode republicà del

dramaturg Álvaro de Orriols
E.V. / Girona

● Fem 09, la VI Trobada
de Performance Dia Inter-
nacional de les Dones or-
ganitzada per l’associació
cultural Gresol, va obrir
ahir al matí quatre dies
d’activitats, amb una taula
rodona i diverses accions
al claustre de la Facultat de
Lletres de la UdG. Davant
d’un públic molt encurio-
sit, Monali Meher es va es-
tendre sobre una taula al
mig de la gespa del claus-
tre per realitzar una sèrie
de flexibles moviments a

càmera lenta sobre la seva
horitzontalitat. Mentres-
tant, Analía Beltrán es mo-
via a quatre grapes entre el
públic, al qual oferia les
patates fregides que porta-
va a l’esquena, a la perfor-
mance titulada A su servi-
cio, «en memòria de totes
aquelles dones que han de-
dicat i dediquen la seva vi-
da a la família, sense espe-
rar res a canvi». Eva Pérez
va completar la jornada in-
troductòria d’unes jorna-
des d’acció i reflexió que
continuen a La Mercè.

Fem 09 ja es mou
X. CASTILLÓN / Girona

Analía Beltrán, durant la seva acció. / X.C.


