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Les fogueres del Pertús. Diari de
l’evacuació de Catalunya, escrit
pel poeta i dramaturg Àlvar d’Or-
riols l’any 1939, s’acaba de publi-
car per primera vegada en català.
El llibre, editat per  Gorbs Comu-
nicació i l’Hotel Duran de Figueres,
narra en primera persona la mar-
xa que van fer l’intel·lectual i la seva
família des de Barcelona fins a
França; un tortuós periple que els
va dur a Hostalric, Girona, Figue-
res, la Jonquera, el Pertús i fins al
camp de concentració de Baiona,
on van passar un any.

Va ser des d’allà on D’Orriols va
començar a escriure i il·lustrar
aquest dietari de l’evacuació per
deixar testimoni «d’uns fets que
van marcar moltes vides» als seus
fills, que eren massa petits per
ser-ne conscients, segons explica
Mercedes d’Orriols, descendent de
l’intel·lectual que ahir va ser a Fi-
gueres presentant el llibre. 

El llibre, que està il·lustrat per
nombrosos dibuixos fets per D’Or-
riols mateix, és un diari en què s’ex-
pliquen anècdotes, vivències, sen-
timents, emocions… viscudes camí
de l’exili francès, del qual engua-
ny es compleix el setanta-cinquè
aniversari. El nom del llibre ve
donat perquè, segons explica D’Or-

riols, els exiliats, quan ja entraven
a França, i concretament a la zona
del Pertús, de nit encenien fogue-
res per tal d’escalfar-se i aquests pe-
tits focs ja s’intuïen de lluny. 

Mercedes d’Orriols, que el mo-
ment de marxar a França tenia
quatre anys, explica que recorda al-
guns dels passatges que apareixen
al llibre, com la duresa de l’hivern
o  el pas per la capital de l’Alt Em-
pordà. «Recordo els bombardejos,
que eren constants; la sensació
d’estar anxovats als carrers, de
menjar i dormir on podíem», re-
memorava ahir, una estona abans
de la presentació. 

«Estem molt contents que per fi

s’hagi editat en la llengua del meu
pare», explicava ahir D’Orriols; ja
que fins ara Les fogueres del Pertús
només es podia llegir en el caste-
llà original o en una traducció al
francès. «És un atreviment haver
recuperat la figura del meu pare,
que ha patit quaranta anys d’oblit»,
assegurava ahir Mercedes d’Or-
riols. I és que un dels objectius del
llibre, a més de recuperar la me-
mòria històrica de l’exili, és retre
homenatge al que va ser un per-
sonatge il·lustre. 

Nascut a Barcelona l’any 1894,
Àlvar d’Orriols va destacar com a
poeta i dramaturg, però també va
exercir altres disciplines artísti-

ques com la música, el dibuix o
l’escultura. 

Amic d’intel·lectuals com An-
tonio Machado o Rafael Alberti, en
teatre destaca, per exemple, l’a-
daptació i traducció al castellà del
clàssic El ferrer de tall,de Frederic
Soler «Pitarra», al qual va posar
música el mestre Enric Morera.
També, la traducció al català de Cy-
rano de Bergerac, d’Edmon Ros-
tand; i de Yerma i La casa de Ber-
narda Alba, de Federico García
Lorca; així com dues obres origi-
nals, L’hostal del mar i La guerra
sens homes. Algunes de les seves
peces es van estrenar a Madrid o
París, i alguna producció va creuar

l’Atlàntic per representar-se a l’Ar-
gentina. La premsa de l’època
sempre va destacar Àlvar d’Or-
riols com l’impulsor del teatre po-
pular i de masses i com un creatiu
incansable, que es va haver d’exi-
liar pels seu compromís amb les
idees de la segona República. 

Un cop a França, explica Mer-
cedes d’Orriols, «se li va estroncar
la carrera», i en territori gal es va
dedicar especialment a la talla de
fusta. Va morir l’any 1976, amb 83
anys, sense complir la seva vo-
luntat de retornar de nou al seu
país en democràcia i quan estava
traduint una obra seva al català, La
cançó del corsari.
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Editen en català el dietari de l’exili «Les
fogueres del Pertús» d’Àlvar d’Orriols 
Escrit en un camp de concentració de Baiona l’any 1939, vol reivindicar la figura de l’intel·lectual de la República

Els descendents de D’Orriols van assistir ahir a la presentació del llibre celebrada a Figueres. 

CONXI MOLONS 

L’espectacle Devoris Causa,de la
companyia Escarlata Circus, tor-
narà la setmana que ve a Girona,
on es va estrenar l’any 2008 dins el
festival Temporada Alta. Amb qua-
tre representacions a l’Auditori de
la Mercè els dies 22 i 23 de juliol,

la companyia torna a la ciutat  per
mostrar un espectacle d’esperit
circense on destaquen discipli-
nes com la manipulació de ver-
dures, el llançament de ganivets i
destrals, el moviment o la inter-
pretació «posades al servei de la
història, no com una demostració
d’habilitats», explica Bet Miralta,
integrant d’Escarlata Circus. 

El fil conductor de l’espectacle
és la curiosa relació que els dos
protagonistes, interpretats per Jor-
di Aspa i Miralta, estableixen amb
les verdures, «i de pas, també amb

els espectadors», assegura. I és
que el públic i una història a mig
camí entre la crueltat i la quoti-
dianitat es concentren en un espai
circular de només vuit metres de
diàmetre. 

Miralta, que no vol revelar gaire
per mantenir el factor sorpresa
de l’espectacle, avança que l’es-
pectador s’hi trobarà tocs d’humor,
però també d’intriga pel factor
d’estranyesa que generen els dos

protagonistes i de tendresa, mal-
grat semblar esquerps. 

Les entrades per aquest espec-
tacle es poden adquirir, per 10
euros, des del web del Teatre Mu-
nicipal de Girona. 

L’espectacle Devoris Causa, que
des de la seva estrena ha passat per
països com França, Itàlia, Dina-
marca, Àutria i Alemanya forma
part de l’EscèNit, la programació
cultural d’estiu de Girona. 

La programació de la setmana
que ve també inclou Salsa!, de la
companyia Volaquivol. Es tracta
d’un duo d’acrobàcia aèria i clown
a ritme de salsa. Serà dilluns, a les
7 de la tarda, a la plaça dels Jurats. 
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L’espectacle, que es va
inaugurar a Temporada Alta
al 2008, es podrà veure el
22 i 23 de juliol a la Mercè



Els Escarlata Circus
tornen a Girona amb
«Devoris Causa»

Bet Miralta i Jordi Aspa, durant l’espectacle «Devoris Causa». 
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Fins ara, el llibre Les fogueres del
Pertús només es podia trobar en
francès i en castellà, llengua en què
el va escriure D’Orriols. Va ser 
publicat l’any 1995 per l’editorial La
Bruyère de París i reeditat en el 
mateix idioma al 2011 per Editions
Privat. L’edició espanyola és del
2008 i publicada per Edicions do 
Castro. Mercedes d’Orriols explica
que, gràcies a una de les edicions en
francès, la ciutat de Baiona va 
recuperar amb una placa commemo-
rativa la memòria del camp de 
concentració, que a més d’exiliats
republicans va acollir després 
presoners senegalesos, alemanys 
i col·laboracionistes durant el trans-
curs de la Segona Guerra Mundial.
FIGUERES A.C.



Fins ara només en
castellà i francès

EL LLIBRE

Inclou disciplines com la
manipulació de verdures, el
llançament de ganivets i
destrals o la interpretació


