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“Jo no sóc escriptor, no-
més prenc notes de coses
que m’interessen o que em
passen pel cap, però puc
assegurar que aquesta no-
vel·la va néixer des de dins
del cor.” Joaquim Vidal
tranquil·litzava així el seu
amic Josep Valls, que poc
abans havia confessat que
com més escriu i llegeix,
més convençut està que
“un llibre no té interès si
no porta a dins el cor del
seu autor”. A Un mosso
amb ànima de capellà, la
novel·la que Vidal va pre-
sentar ahir a la seu de la
Fundació Valvi, era difícil
esquivar la implicació per-
sonal: la història recons-
trueix l’episodi verídic
d’un capellà de Cassà de la
Selva que, durant els tres
anys de Guerra Civil, va
amagar-se al mas Bou de la
família Vidal a Domeny
fent-se passar per un mos-
so de camp. L’hipotètic
dietari que el sacerdot
hauria anat escrivint du-
rant aquesta estada d’in-
cògnit, en què per precau-
ció només coneixen la se-
va veritable identitat el
masover i el fill gran, ser-
veix per reflectir com era
la vida rural en temps de
perill, però sobretot, va in-
sistir Joaquim Vidal, per
homenatjar el seu pare,
aquell noi que al llibre pren

el capellà sota la seva pro-
tecció, just l’any del seu
centenari.

Aquest 2014, va recor-
dar, és propici a les com-
memoracions. En va enu-
merar algunes, com ara el
centenari de la Primera
Guerra Mundial, el 75è
aniversari del final de la
guerra, el Tricentenari de
“la pèrdua de les nostres
llibertats”, i els cent anys
de la constitució de la
Mancomunitat, que va
atribuir a “la concurrència
de dos factors: la voluntat
del poble i la comprensió
d’un estadista com José
Canalejas”. Amb intenció,
va afegir que confiava que
“també acabi sent l’any

que ens van deixar votar”.
El cronista de la ciutat,

Enric Mirambell, que va
ser professor de geografia
de Joaquim Vidal a l’Insti-
tut Vell, va subratllar en la
seva presentació l’interès
de la novel·la pel retrat de
l’ambient rural de Dome-
ny, “un oasi on el conflicte
passava quasi desaperce-
but”, i en què es recuperen
formes de vida ja oblida-
des, com la mateixa rutina
del món de pagès, o oficis
com el del carreter o el ma-
talasser. Josep Valls, que
ha assessorat Vidal en la
redacció del llibre, tal com
va voler posar en relleu el
mateix autor, va revelar
que el president de la Fun-

dació Valvi “tenia la novel-
la al cap des de feia anys,
com una obsessió”, i va elo-
giar la concisió del relat i el
fet d’haver sabut transme-
tre al record “el flux de la
vida, perquè el realisme
pur seria pura quietud”.

Al final de l’acte, Joa-
quim Vidal va adreçar-se a
Fina Pairolí, asseguda en-
tre el públic, per dedicar
un homenatge especial al
seu germà, l’escriptor Mi-
quel Pairolí, que abans de
morir, aviat farà tres anys,
va redactar l’epíleg que
acompanya la novel·la, “La
condició de l’esparver”, en
què refereix uns fets sem-
blants viscuts pel seu avi
matern. ■
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Joaquim Vidal recorda el
seu pare amb una novel·la
“escrita amb el cor”
a Enric Mirambell elogia el retrat de la vida rural en temps de guerra a Josep
Valls revela que l’autor tenia aquest llibre al cap feia anys “com una obsessió”

Joaquim Vidal, a l’esquerra, amb Fina Pairolí, germana de l’escriptor Miquel Pairolí, i els
presentadors del seu llibre, Enric Mirambell i Josep Valls, ahir a la Fundació Valvi ■ MANEL LLADÓPer anar fent boca, el festi-

val Temporada Alta va
desgranant alguns dels
primers noms confirmats
que participaran en la prò-
xima edició que tindrà lloc
del 3 d’octubre al 8 de de-
sembre. Si fa uns dies es
van avançar els concerts
de Sílvia Pérez Cruz i Raül
Fernandez Referee –pre-
sentant Granada–, Els
Amics de les Arts amb el
seu nou disc, El intérprete
amb Asier Etxeandia, Pa-
GAGnini d’Yllana (amb
Ara Malikian), la nova pro-
ducció de Pascal Comela-
de i Albert Pla i l’estrena a
Catalunya del nou disc de
Dulce Pontes, ara s’han
anunciat tres propostes
més que aquesta tardor es
podran veure als escenaris

de Girona i Salt. Es tracta
del nou espectacle de la
companyia Dei Furbi –que
recentment ha obtingut
un premi Max per la seva
última producció, La flau-
ta màgica–, titulat Trilo-
gia MozArt; el nou espec-
tacle Bits de Tricicle, i T de
Teatre, que tornarà al fes-
tival amb Dones com jo, de
Pau Miró.

La resta de la progra-
mació, el 4 de setembre.

El cartell del 2014
L’artista Eulàlia Valldose-
ra és l’autora del cartell
d’aquest any, format per
la imatge d’una ampolla
de plàstic que, segons la
seva creadora, és una me-
tàfora de l’artista, de l’ac-
tor i del creador en la me-
sura que és “un conteni-
dor que canalitza la inspi-
ració”. ■

T de Teatre, Dei
Furbi i El Tricicle,
a Temporada Alta
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a Són les primeres confirmacions d’un
festival que ha presentat el nou cartell

Dei Furbi, actuant a ‘La flauta màgica’ ■ ARXIU

Jordi Falgàs, director de la
Fundació Rafael Masó de
Girona, ha estat seleccio-
nat com a responsable de
la coordinació del projecte
museístic de la casa
Vicens de Gaudí (Barcelo-
na), adquirida recent-

ment pel grup bancari an-
dorrà Mora Banc. La in-
tenció del nou propietari
de la casa és obrir-la al pú-
blic com a museu, un pro-
jecte que liderarà Falgàs
amb l’elaboració de la pro-
posta museològica, i la su-
pervisió i implementació
de la museografia. Les se-
ves tasques inclouen tam-

bé el seguiment del projec-
te de reforma i restauració
d’objectes i obres d’art en
tot allò que afecti la mu-
seologia, en un treball con-
junt amb els arquitectes
José Antonio Martínez La-
peña, Elías Torres i David
García, i l’empresa SGA,
coordinadora del projecte.
Està previst que els tre-
balls de reforma comencin
en un termini d’entre 6 i 8
mesos i que durin uns 24
mesos.

Jordi Falgàs (la Tallada
d’Empordà, 1964), ha tre-
ballat a The Cleveland Mu-
seum of Art i a la Fundació
Gala-Salvador Dalí. ■

Falgàs assumeix la
museïtzació de la
casa Vicens de Gaudí
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Jordi Falgàs, retratat a la
casa Masó, de la qual és el
director ■ LLUÍS SERRAT

Tessa Julià presentarà la
seva novel·la El cosidor
d’errades (Gregal), avui a
la Llibreria 22 de Girona
(20 h), en un acte en què
l’acompanyarà Jordi Ser-
rano (rector de la Univer-
sitat Progressista d’Estiu
de Catalunya, UPEC). El
cosidor d’errades explica
la història d’un personat-

ge que neix i creix en la
Terrassa dels anys grisos,
en un entorn familiar i so-
cial que marcarà més del
que és habitual la seva vi-
da. Les decisions que pren-
drà d’adult resultaran de-
terminades per aquesta
infància de tal manera que
haurà de mantenir una
lluita interna per demos-
trar-se que és capaç de
canviar i de trencar el de-
terminisme fatalista. ■
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Presenten ‘El cosidor
d’errades’, a la 22


