programa d’activitats

hivern 2018

presentació
Encetem un nou any i la Casa Irla segueix
dempeus treballant i apostant per la cultura, ja que és la base en la que qualsevol
societat s’ha de nodrir.
Així ho fem des de la Casa Irla de Sant
Feliu de Guíxols: programem espectacles, concerts, presentacions, xerrades i
exposicions.
Estem construint un país on la cultura ha
de ser el quart pilar de l’estat del benestar
i nosaltres oferim accés lliure a totes les
expressions artístiques, impulsem la creativitat i donem suport al talent.

La cultura a més ens aporta tot un munt d’ingredients per conviure en la
diversitat.
Enguany celebrarem el 60è aniversari de la mort del President Josep Irla
i Bosch (1876-1958), qui va ser el 124è president de la Generalitat de
Catalunya (1940–1954) en l’exili.
Entre molts actes, farem taules rodones sobre el republicanisme a les
Comarques Gironines; xerrades sobre la seva figura personal i política;
sortirem per recórrer les petjades de l’exili de la mà de l’Assumpta Montellà; i, commemorarem el seu llegat en dates assenyalades.
Esperem que gaudiu un cop més de la cultura a través de les parets de
la Casa Irla.
Moltes gràcies.
Manel Gorro
Director de la Casa Irla
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Cicle
Literari
Dissabte 27 de gener a les 20 h

El setè camió: el tresor perdut
de la República
Conferència a càrrec d’Assumpta Montellà sobre el seu llibre

En els darrers dies de la Catalunya republicana cohabitaven els dos governs:
govern Negrín-Azaña i govern Companys.Eren els dies previs a la derrota i a l’exili.
Negrín guardava el seu secret més ben guardat a La Vajol (Alt Empordà): una mina
de talc convertida en caixa forta per guardar-hi els lingots d’or de la República, a
punt per passar la frontera.
Però el dia senyalat, un camió comandat per carrabiners, que feia el transport des
de la Vajol fins a França, perd la seva càrrega: una tona d’or, enmig del caos de la
Retirada.
El camió se’l coneix com: EL SETÈ CAMIÓ.
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Dissabte 24 de febrer a les 19 h

La vuitena caixa
Dory Sontheimer

Amb la intervenció d’Eduardo Martín de Pozuelo. Presenta Josep Murlà

Entre 1939 i 1945 els nazis no van deixar que un milió i mig de nens arribessin a
ser adults. Van considerar que no tenien dret a la vida.
Durant el mateix període altres milers de nens van entrar a la ruleta de la sort intentant que els toqués els números de la vida. Alguns ho van aconseguir, altres no.
Cinc nens de la meva família, la Catherine, en Peter, en Michael, en Tommy i en
Pavel formaven part dels dos grups. Tots són descendents de la meva família de
Praga. Fills de famílies de professionals integrades a la societat europea. Però
alguna cosa, una joguina al que normalment de petits posem nom i “ànima” va ser
testimoni mut de les seves vicissituds: una nina.
La meva tieta Dorel, germana del meu pare, la va portar des de Barcelona a Praga
el 1935, quatre anys abans que els nazis entressin a aquesta ciutat. Ara, setanta
anys després, aquesta nina està asseguda al meu despatx. Al seu costat, amb les
seves vivències, he viatjat al passat i he penetrat a la llum i a l’ombra d’aquells anys
en els quals uns nens innocents jugaven als carrers mentrestant un govern emetia
decrets, en despatxos ministerials, per exterminar un col·lectiu humà, entre ells
nens. He mirat i he vist a través dels ulls de la Patty, la nina, i he escoltat a través
de les seves orelles. He observat, sentit i interioritzat tot el viscut per ella. M’he
dedicat a recórrer els seus llocs, trepitjar els mateixos carrers i ciutats per on la van
portar i he traspassat la frontera del temps per poder explicar el que aquells cinc
nens van viure.
He vist somriure i plorar a la Patty i com les seves galtes encerades i rosades han
empal·lidit de por. He tingut el privilegi de poder ser la veu dels crits silenciosos
dels quals no van poder parlar.
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Dissabte 3 de març a les 19 h

Josep Irla i Bosch,
als seixanta anys de la seva mort
Xerrada sobre la figura política i humana de Josep Irla
amb Mercè Morales i Jordi Gaitx

Josep Irla Bosch (Sant Feliu de Guíxols, 1876 – Sant Rafèu, 1958) va créixer en
una família i en un entorn social republicà, federal i catalanista. Professionalment,
començà participant en el negoci dels pares, la taverna de Cal Romaguer de Sant
Feliu, i en una modesta fàbrica de taps de suro, però ben aviat –junt als seus dos
inseparables germans– la va fer créixer i, alhora, s’establí com a agent de duanes,
importador i consignatari de vaixells. En els inicis de la seva activitat política fou
un dels fundadors del setmanari republicà federal del Baix Empordà El Programa
i membre de la societat maçònica Gesoria. Inicià així una llarga carrera de representant polític, que començà a l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i acabà al
capdamunt de les institucions catalanes. Passà per l’alcaldia de la seva ciutat natal
(1906), per la Diputació de Girona (1911-1923) -i, per tant, per la Mancomunitat
de Catalunya, on defensà sempre mesures socials progressistes i de defensa de la
cultura catalana. Després de patir ostracisme i presó durant la dictadura de Primo
de Rivera, fou nomenat comissari delegat de la Generalitat a Girona, quan aquesta
fou restablerta. Les eleccions de 1932 el confirmaren com a diputat al Parlament
de Catalunya. Renuncià a ser conseller de Governació, però ocupà els càrrecs de
director general d’Indústria, a Madrid, i d’Assistència Social, a Barcelona. Durant
la Guerra Civil, a més, exercí de conseller delegat de Sanitat, sotssecretari de
Cultura i director general de Patrimoni. L’octubre de 1938 fou escollit president del
Parlament de Catalunya i com a tal s’exilià el gener de 1939, junt a la seva família i
la majoria de diputats catalans.
Jordi Gaitx
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Josep Irla i Bosch Irla va acomplir un paper cabdal en la història del nostre país: la
continuïtat i defensa de la legitimitat del Parlament i de la Generalitat republicanes
arrabassades pel franquisme.
Josep Irla va ser el president de la Generalitat durant els anys més actius i esperançadors de la política catalana a l’exili, aquells en els quals el triomf dels Aliats a
la segona guerra mundial permetien somiar amb un immediat retorn a Catalunya.
Però, també, en els últims anys de la seva presidència, Irla va ser el president dels
anys més descoratjadors, d’aquells en els quals, la tan desitjada intervenció internacional per fer caure el govern franquista es va esvair, amb la consegüent pèrdua
d’influència dels governs republicans exiliats a l’oposició antifranquista.
Entre 1940 i 1954, Josep Irla va presidir la Generalitat de Catalunya en un context
polític extrem. Eren els anys de la postguerra espanyola més ferotge; de l’Europa
sumida en un conflicte bèl·lic devastador, i el del món que es repartia i rearmava
amb la guerra freda. Josep Irla era el president a l’exili d’una Catalunya violentada
i reprimida per la dictadura franquista. Aquella nova Espanya que havia afusellat al
president Companys. Era el president d’una Catalunya amb profundes escletxes
polítiques què, malgrat el seu esforç per superar-les amb la formació d’un govern
d’unitat (1945-1948) -l’únic govern de la Generalitat a l’exili-, mai no va aconseguir assolir. És, en aquest context, en el qual Josep Irla exerceix la presidència més
singular de la Generalitat del segle xx, uns anys en els quals el debat polític sobre
la futura Catalunya plantejava el dret a l’autodeterminació i la superació de la via
estatutària.
Mercè Morales
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Dissabte 17 de març a les 19 h

I tot això com es paga?.
Cent claus per entendre la hisenda
catalana
Ferran Casas i Roger Tugas

Ferran Casas i Roger Tugas desgranen com es construirà la Hisenda catalana
sense pactar amb l’Estat.
Com hauria de ser la Hisenda catalana? Fins a quin punt és imprescindible per
poder declarar la independència? Quants funcionaris necessitaria? Co serien les
estructures d’estat que l’acompanyarien com per exemple el Banc Central?
Aquesta és una obra que ens parla sense embuts dels problemes que caldria superar per fer-la viable, en una futura República independent o sense desconnectar
d’Espanya. Aquest treball de divulgació repassa els interrogants més comuns que
ens plantegem sobre la qüestió i apunta les respostes pertinents com ara el fet que
el Govern pretén captar 3.000 funcionaris de la Hisenda estatal durant el període
de desconnexió o d’on sortiria la informació per nodrir la base de dades fiscal.
Ens mostra també el països que ens poden servir de referents i aporta dades rellevants i estudis comparatius. Alhora exposa els grans reptes que hauria d’afrontar
aquesta nova Hisenda catalana: fugir del model d’Administració Tributària espanyol
i dissenyar un sistema fiscal modern, eficient, equitatiu, transparent, comprensible
per la ciutadà i homologable al dels països europeus.
Ferran Casas i roger Tugas resolen en 100 punts clau tots els dubtes que aniran
sorgint en tot el procés, aborden el debat sobre na fiscalitat més justa i expliquen
con s’ha gestat políticament el projecte i qui són els seu protagonistes. Aquesta és
una obre a no-economistes convençuts de la radical necessitat de tenir el model
econòmic català ben apamat. Perquè la Hisenda ha de ser un dels pilars del nou
estat i una pedra de toc de la seva fisonomia.
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Dissabte 14 d’abril

10h- Ofrena floral al bust de Josep Irla
A la Rambla de la Generalitat
18h- Documental de Josep Irla “El President oblidat”
A la sala Abat Panyelles del Monestir de Sant Feliu
de Guíxols
La derrota de la República en la Guerra Civil Espanyola va provocar l’èxode més
gran de la història de Catalunya. Més de 400.000 persones van travessar la frontera fugint de la dictadura franquista, entre les quals un centenar de polítics catalans
encapçalat pel govern de la Generalitat. El seu president, Lluís Companys, va ser
capturat per la Gestapo i lliurat al règim feixista espanyol per a ser executat. La
seva mort no va comportar cap trencament institucional de la Generalitat a l’exili, ja
que el president del Parlament català Josep Irla el va succeir automàticament.
Qui coneix Josep Irla? La història hi ha passat per sobre, sense aturar-se a analitzar una de les figures més transcendentals de l’exili català.
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Diumenge 29 d’abril

Ruta de l’Exili
Sortida amb Assumpta Montellà a Figueres-La Vajol i Coll de Lli
amb la col·laboració dels Amics del Museu de Sant Feliu de Guíxols

En la ruta de El Setè Camió desvetllem les baixes passions del gènere humà. El
robatori de l’or, la guerra, la traïdoria, la cobdícia... tot entra dins aquesta història
que explica com un darrer camió, a les acaballes de la guerra va perdre la seva
càrrega, una tona d’or, pels camins de La Vajol, tocant frontera.
Seguir les rastres d’aquest camió és el fil conductor de la sortida. Peró abans la
ruta comença al Castell de Sant Ferran de Figueres, la fortalesa militar més gran
d’Europa.
En aquell castell es va celebrar la darrer sessió de Corts espanyoles abans de
marxar a l’exili, i també es poden visitar les antigues cavallerisses on es guardaven
els quadres del Prado.
En el seu pati d’armes es signaria l’acord de Figueres, el febrer de 1939, importantíssim per salvar tota la pinacoteca del Prado, que marxaria cap a Ginebra fins al
final de la guerra.
Tot resseguint els camins d’exili, s’arriba fins a La Vajol, on trobarem la masia de
Can Barris. Allà s’hi allotjava el President Azaña.

Més informació
sobre preu, horaris
i reserves al
telf. 600.433.382
o 972.11.74.39
i als correus
amicsdelmuseu@gmail.com
o casa@irla.cat

A només 300 mt. trobarem la Mina Canta o d’en Negrín, un dipòsit secret on es
guardaren també quadres del Prado i lingots d’or de la República. D’aquesta mina
arrenca el mite de El Setè Camió. Seguir les pistes del camió i el seu or perdut,
robat o enterrat...encara aixeca passions.
La sortida finalitza al Coll de Lli, pas per on va creuar la frontera el President Companys cap a l’exili. Allà, damunt la ratlla de França, es recorda al President de la
Generalitat afusellat.
S’acaba la ruta amb el cant de Els Segadors.
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exposicions
d’art
Del 13 de gener al 4 de març

Blanc
Ana Garcia Royo “Anagaro”
Com una pàgina en blanc, tot té un inici, un punt de partida; una mirada, un somriure, un gest, un instant, un pensament... Tot comença en un moment donat, destí o
casualitat, des de zero, des del blanc, tan buit, però alhora tan ple.

Vernissatge el dissabte 13 de gener a les 19 h
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Del 10 de març al 29 d’abril

Face to face
Olga Massaguer
Busco dins meu per dir tot el que no es diu amb paraules directes, treballant sobre la
tela que es deixa manipular, sobre una tela que poc a poc pren cos i dialoga amb la
del seu costat creant un món tancat de paraules interiors i de mirades buscades. Un
món amb vincles imaginaris que fan que el conjunt sigui una sola obra.
Vernissatge el dissabte 10 de març a les 19 h
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Algavira, 65-69
17220 Sant Feliu de Guíxols
Telèfon 618.842.279
www.irla.cat

Sala privada per:
· Festes d’aniversari
· Sopars de grup
(ens adaptem al teu
pressupost)
· Presentacions
Per informació i reserva
contactar per WhatsApp
al tel. 618.842.279
Tapes variades cada dia per
acompanyar la teva cervesa
o vermut.
Espectacles i Música
en directe
Segueix-nos a facebook
cas romague-casa irla
Horari:
De dimecres a divendres
de 18 h a 00 h
Dissabtes
de 11 h a 15 h i 18 h a 00 h
Dimenges
de 11 h a 15 h

calendari
Gener
Dissabte 13 de gener a les 19 h
Inauguració de l’exposició
“Blanc” d’Ana García Royo “Anagaro”
Exposicions - Gratuït | pàg. 10
Dissabte 27 de gener a les 20 h
El setè camió: el tresor perdut
de la República
Assumpta Montellà
Cicle literari - Gratuït | pàg. 3
Febrer
Dissabte 24 de febrer a les 19 h
La vuitena caixa
Dory Sontheimer

Intervenció d’Eduardo Martín de Pozuelo. Presenta Josep Murlà

Cicle literari - Gratuït | pàg. 4

Març
Dissabte 3 de març a les 19 h
“Josep Irla i Bosch als seixanta anys de
la seva mort”, xerrada sobre la figura
política i humana de Josep Irla amb Mercè
Morales i Jordi Gaitx.
Any Irla60 - Gratuït | pàg. 5 - 6

14

Dissabte 10 de març a les 19 h
Inauguració de l’exposició “Face to face”
Olga Massaguer
Exposicions - Gratuït | pàg. 11

Dissabte 17 de març a les 19 h
Presentació del llibre “I tot això com es
paga? Cent claus per entendre la hisenda catalana”
Ferran Casas i Roger Tugas
Cicle literari - Gratuït | pàg. 7
Abril
Dissabte 14 d’abril a les 10 h
Ofrena floral al bust de Josep Irla
Rambla de la Generalitat
Any Irla60 - Gratuït | pàg. 8

Dissabte 14 d’abril a les 18 h
Documental de Josep Irla
“El President oblidat”
A la sala Abat Panyelles del Monestir
de Sant Feliu de Guíxols
Any Irla60 - Gratuït | pàg. 8

Diumenge 29 d’abril
Hora de sortida per determinar
Sortida Ruta de l’Exili amb Assumpta
Montellà a Figueres-La Vajol-Coll
de Lli amb la col·laboració dels Amics
del Museu de Sant Feliu de Guíxols.
| pàg. 9

Tots els concerts gratuïts, amb donació voluntària.
La Casa Irla es reserva el dret de modificar, per necessitats
organitzatives, els horaris, dates o actes anunciats i el d’anul·lar
una activitat per causes imprevistes.
15

;-) Busca’ns a Facebook i segueix
en línia les activitats de la Casa Irla

COL·LABOREN

Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols

Ràdio Sant Feliu 107.0
www.rsf.fm

Amics del Museu de
Sant Feliu de Guíxols

Algavira, 65-69
17220 Sant Feliu de Guíxols
Telèfon 972 11 74 39 | casa@irla.cat
www.irla.cat

