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Ara que és temps de fred i es fa fosc cada cop més aviat, aquest hivern us volem proposar des de la Casa Irla un 
espai de recolliment per a les nostres forces, per concentrar les nostres idees i pensaments, i debatre entre tots un 
futur millor. 

Amb aquest objectiu d’abrigar-vos la ment i alhora impulsar diàlegs fructífers per a tothom, hem programat diversos 
actes que us detallem en aquest llibret.

A la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols, seu del llegat del President Josep Irla, ens hem marcat el deure de rebre 
a casa nostra totes les persones que han patit i pateixen la repressió espanyola, i és per això, que aquests primers 
mesos de l’any, tindrem entre nosaltres 4 dels presos polítics de l’U d’octubre: Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül 
Romeva i Carme Forcadell.

Com sempre diem, la cultura ens fa ser éssers lliures, esperem que ens acompanyeu i gaudiu de totes les activitats.

“Escrivim el futur amb tinta lila” (Carme Forcadell)

“La presó és una adversitat. A la vida hi ha moltes adversitats. La manera d’enfrontar-nos-hi és preparar-nos, for-
mar-nos, organitzar-nos i ajudar-nos” (Oriol Junqueras)

“La República va d’Ubuntu, la República va d’arribar-hi tots plegats, del bé comú, o res tindrà sentit” (Raül Romeva)

“Carregades de raons” (Dolors Bassa)

 
#Autodeterminació #Amnistia

La direcció de Casa Irla

Tant la Casa Irla com el Bar Casa Irla seguim les mesures de protecció establertes.

presentació



CICLE 
LITERARI

DISSABTE 22 DE GENER A LES 19 h  

Carregades de raons 
Dolors Bassa i Montserrat Bassa 

 
El Tribunal Suprem va imposar a Dolors Bassa una de les condemnes més elevades 
per l’organització del referèndum de l’1-O. La seva vida es va capgirar, però aquest 
sotrac emocional diari, allunyada de la gent que estima i que se l’estima, va enfor-
tir els lligams amb la seva germana Montse, que va fer un pas endavant a la primera 
línia de l’acció política. Perquè també els familiars dels presos pateixen en primera 
persona el pes de la injustícia.

En aquesta obra escrita a quatre mans, la Dolors i la Montse se sinceren per 
parlar-nos de la seva experiència, dels seus sentiments, de tot allò que han viscut 
des d’octubre del 2017: les converses a Brussel·les, la presó preventiva, el judici, la 
sentència i la reclusió a les presons . Cadascuna des d’un costat del vidre ens ofe-
reixen dues visions complementàries sense defugir ni la política ni les reflexions més 
personals i ara en llibertat, es prenen temps per venir a presentar i comentar-nos el 
seu llibre.
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DISSABTE 5 DE FEBRER A LES 19 h  

Lawfare. L’estratègia de repressió  
contra l’independentisme català 
Damià del Clot 

 
“En aquest llibre que teniu a les mans, Damià del Clot fa una fotografia panoràmica 
precisa dels mecanismes de repressió que ha anat construint i perfeccionant l’Estat 
durant el darrer segle, però que beuen d’una llarga tradició a bastament provada en 
múltiples episodis de colonització i assimilació.”

Carles Mundó 
Advocat. Conseller de Justícia, 2016-2017.

“Damià del Clot denuncia magistralment trames, conxorxes, confabulacions, corrup-
teles, intrigues, complots i conjuracions que configuren el lawfare a l’Estat espanyol. I 
ho fa amb rigor, honestedat i humilitat.”

Jordi Matas 
Catedràtic de Ciència Política. Universitat de Barcelona. 
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DIVENDRES 11 DE FEBRER A LES 19 h  

Contra l’adversitat 
Oriol Junqueras  

«Davant les adversitats no cal lamentar-se, sinó aportar solucions». Amb aquesta cita 
d’Homer, Oriol Junqueras obre la porta a un espai de reflexió íntim i alhora compartit. 
Amb una voluntat plena d’optimisme i neta de retrets, Junqueras proposa una mirada 
cap endavant: pensaments, idees, somnis i possibilitats tenen cabuda en la pregunta 
sobre com afrontar els reptes individuals i col·lectius que defineixen la nostra societat 
i el nostre temps. 

Contra l’adversitat és un cant al present i al futur, una crida a encarar els debats que 
ens encaminaran cap a una societat millor. Pensaments sobre el compromís social 
i polític, el republicanisme, la importància del diàleg, el canvi climàtic, la igualtat i el 
pes de la història dialoguen amb els orígens familiars, les lectures més estimades, la 
duresa de l’encarcerament i les cartes als fills. 

Escrites des de la presó, i gestades al llarg de tota una vida, les reflexions que com-
ponen aquest llibre es vinclen cap a un únic objectiu noble i pragmàtic: fer-nos més 
forts i resistents, com a individus i com a país, per fer front a l’adversitat.
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DISSABTE 19 DE FEBRER A LES 19 h 

Setanta-tres dies amb el pare
Isidre Grau

 
Un relat intimista que ens narra la relació sovint difícil entre un pare i un fill. No 
obstant, durant setanta-tres dies en què es veuen obligats a refugiar-se als boscos, 
viuran un seguit d’experiències amb una insòlita comunicació efectiva i un estret 
contacte amb la natura que els farà madurar la relació i en definitiva valorar el paper 
de la memòria i els silencis en la construcció de cada vida. 
La solitud, la subsistència i l’autonomia dins la naturalesa crua. L’aprenentatge de 
vida, la maduresa i el creixement personal són elements que omplen aquesta història.
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DIMARTS 1 DE MARÇ A LES 19 h 

Ubuntu. La República del bé comú
Raül Romeva

Premi Assaig Irla 2020

 
Això és ubuntu. Em reconec en la mesura que et reconec a tu. La teva felicitat és 
la nostra. No té a veure amb tu o amb mi, té a veure amb nosaltres. Només si ens 
veiem com a part integrant d’un ecosistema més ampli i complex podrem existir, ser. 
Una mirada ubuntu ens aboca a començar per petits canvis al nostre entorn que 
formin part d’una autèntica revolució global. Construir la nostra vida al voltant del 
principi ubuntu ens ajuda a reconèixer i incentivar el nostre potencial com a éssers 
humans, però també com a col·lectivitat definida, cap a una cooperació efectiva i el 
bé comú. En aquestes pàgines no hi trobareu passat sinó futur. No parlen d’allò que 
s’ha fet sinó de per què ho hem fet, i sobretot per què continuem endavant amb 
l’aposta republicana malgrat les inclemències judicials, mediàtiques i polítiques. Obra 
guanyadora del Premi d’Assaig Irla 2020.
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DIJOUS 17 DE MARÇ A LES 19 h

Escrivim el futur amb tinta lila 
Carme Forcadell

Un llibre colpidor i necessari sobre la tasca de Forcadell a les presons defensant els 
drets de les dones.

La sentència del Tribunal Suprem número 459/2019 va condemnar Carme Forca-
dell, presidenta del Parlament de Catalunya durant la legislatura 2015-2018, a onze 
anys i mig de presó i d’inhabilitació pels fets de l’1 d’octubre.

Carme Forcadell parla de la seva experiència com a presa política, i ho fa contant la 
història del bolígraf de tinta lila, un bolígraf que s’ha convertit en un símbol feminista. 
Forcadell treballa des del feminisme en un entorn de dones doblement víctimes i 
explica uns fets colpidors, tant de les vides de les dones que s’ha trobat com de tot 
el que han aconseguit fer juntes. El llibre acaba amb un corol·lari de tot el que ha 
après (i no ha volgut aprendre) a la presó.
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DISSABTE 2 D’ABRIL A LES 19 h

Si el cel es tornés vermell
Cori Calero

Imagineu-vos que un dia us lleveu i veieu que, incomprensiblement, el cel s’ha tornat 
vermell! Totes les televisions, tots els diaris, tothom en parla a les xarxes... No hi 
ha cap altra notícia al món. Passen els dies i el cel continua sent vermellíssim. I els 
científics asseguren que això és degut a les emissions de gasos a causa de l’activitat 
humana. I n’aporten proves irrefutables. Sens dubte, tothom sortiria immediatament 
al carrer a demanar que es fes alguna cosa de seguida perquè el cel tornés a ser 
blau. I els polítics correrien a promulgar lleis. Però la realitat és que els efectes de 
l’escalfament global no són tan visibles, la qual cosa no vol dir que no existeixin. 
Aquest llibre vol demostrar que el cel s’està tornant vermell encara que no ho veiem i 
pretén esperonar-nos a actuar.
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}DOCUMENTAL

DISSABTE 29 DE GENER 19 h

Homes de fum
un documental d’Antoni Martí

PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL D’ANTONI MARTÍ, “HOMES DE FUM”, UN 
LLARGMETRATGE DOCUMENTAL (REEDITAT DE NOU VINT ANYS DESPRÉS) 
QUE POSA EN VALOR LA FEINA DELS VELLS CARBONERS DE LES GAVAR-
RES, QUE PER PRIMERA I ÚNICA VEGADA A LA HISTÒRIA VAN FER 3.000 KM 
FINS A LA REGIÓ SUECA DE GLAVËBORG EN UN INTERCANVI CULTURAL 
L’ANY 2001.

La importància del bosc a Suècia va molt més enllà de la importància econòmica, 
forma part de la seva identitat. Durant l’estada es va tenir l’oportunitat de conèixer a 
fons la cultura tradicional dels carboners, que inclou música, llegendes, poesia i gas-
tronomia. També com a les Gavarres, l’ofici de carboner va marcar una manera de 
viure, mirant el fum i vetllant la pila des de les barraques escampades a mig de bosc. 
“Homes de fum” mostra, doncs, com carboners catalans i suecs van compartir i 
comparar les diferents tècniques de cocció d’un dels oficis més vells del món.

v
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v
EXPOSICIONS
D’ART

DEL 15 DE GENER AL 13 DE MARÇ

Aires de tardor 
Sergi Marcos

L’exposició que presento a La Casa Irla és una selecció de quadres de diferents 
èpoques que per les seves característiques formen un conjunt en el qual es podrà 
veure l’evolució de la meva obra en aquests darrers anys.

Destacar tres moments, en primer lloc, uns quadres de petit format en els quals els 
colors dialoguen amb les formes generant uns espais en els quals convido a l’espec-
tador a viatjar i observar les petites coses que trobi pel camí.

Seguidament, es podran veure unes obres que formen part de la sèrie “Vida privada” 
en les quals la reflexió està entorn de l’espai íntim, el fet d’estar amb un mateix, com 
pot ser per exemple l’obra que porta el títol “Observant en silenci”.

El darrer conjunt és el que pertany a la sèrie “Abismes” és una selecció de vuit peces 
d’un format marcadament vertical en les que he expressat fets concrets, sentiments 
i situacions viscudes.

Vernissatge el dissabte 15 de gener a les 19 h 
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DEL 19 DE MARÇ AL 15 DE MAIG

Mandales 
Diversos autors

El mandala, símbol ritual i espiritual, representa el tot, l’univers i es presenta com 
un dibuix, una pintura, en aquest cas un teixit de patchwork, que es desenvolupa a 
partir d’un eix central.

Vernissatge el dissabte 19 de març a les 19 h
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Vermut cap de setmana • Cerveses artesanes • Platets i tapes per compartir

barcasairla@gmail.com@barcasairla 

Algavira, 65-69
17220 Sant Feliu de Guíxols
www.irla.cat

Obrim de dijous a diumenge
Per reserves: 972 685 540 • 652 463 266



GENER
Del 15 de gener al 13 de març
AIRES DE TARDOR
Sergi Marcos
Vernissatge el dissabte 15 de gener 
a les 19 h
Exposicions | pàg. 11

Dissabte 22 de gener a les 19 h
CARREGADA DE RAONS
Dolors i Montserrat Bassa
Cicle literari | pàg. 3

Dissabte 29 de gener 19 h 
HOMES DE FUM
Antoni Martí
Documental | pàg. 10

FEBRER
Dissabte 5 de febrer a les 19 h
LAWFARE
Damià del Clot
Cicle literari | pàg. 4

Divendres 11 de febrer a les 19 h
CONTRA L’ADVERSITAT
Oriol Junqueras
Cicle literari | pàg. 5

Dissabte 19 de febrer a les 19 h
SETANTA-TRES DIES  
AMB EL PARE
Isidre Grau
Cicle literari | pàg. 6

MARÇ
Dimarts 1 de març a les 19 h
UBUNTU
Raül Romeva
Cicle literari | pàg. 7

Dijous 17 de març a les 19 h
ESCRIVIM EL FUTUR  
AMB TINTA LILA 
Carme Forcadell
Cicle literari | pàg. 8

Del 19 de març al 15 de maig
MANDALES
Vernissatge el dissabte 19 de març 
a les 19 h
Exposicions | pàg. 12

ABRIL
Dissabte 2 d’abril a les 19 h
SI EL CEL  
ES TORNÉS VERMELL 
Cori Calero
Cicle literari | pàg. 9

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.

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

www.irla.cat

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

Instagram: @casairla

Twitter: @CasaIrla        

COL·LABOREN

Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols

Ràdio Sant Feliu 107.0
www.rsf.fm


