PROGRAMA D’ACTIVITATS

Primavera
estiu
2022

presentació
Arribada la primavera encetem nova programació fins mitjans de juliol!
Us volem compartir cultura de molts formats diferents: música, exposicions d’art i presentacions literàries amb col·
loquis i debats diversos, i a més, espectacles de teatre de petit format, com el que ens oferirà l’Arnau Tordera i el
seu “Joglar”.
Tal com vàrem dir, a la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols, seu del llegat del President Josep Irla, President de la
Generalitat a l’exili, rebrem durant aquesta programació a: Josep Rull, Quim Forn i Josep Turull, per donar-los l’escalf
que es mereixen i també per seguir demostrant la repressió que es pateix a dia d’avui en el nostre país.
La repressió i la guerra mai són la solució als conflictes, per això, des de la Casa Irla també mostrem el nostre rebuig
als conflictes armats d’arreu i tota la solidaritat als pobles i ciutadans oprimits.
Esperem comptar amb tots vosaltres per gaudir d’aquests actes a casa vostra, la Casa Irla.

“1 dia d’octubre i 2 poemes: quan l’esperança venç la por” (Josep Rull)
“Ni un sol dia de renúncia. Seguirem lluitant” (Quim Forn)
“Persistim” (Josep Turull)

#Autodeterminació #Amnistia

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

CICLE
LITERARI
DISSABTE 7 DE MAIG A LES 19 h

Tu vida en la mesa.
Una terapia gastronómica
Josep Pont

Parlar de la taula és parlar dels nostres orígens, de les nostres races, del nostre
ADN. La taula és omnipresent a les nostres vides: és on mengem, on compartim, on
hem crescut i hem après a ser persones i de la qual guardem records inesborrables
que ens acompanyaran la resta de la nostra vida. En aquest llibre, l’autor ens relata
en primera persona les seves experiències i reflexions al voltant del ritual del menjar,
on la salut i el plaer són sempre presents. Aquestes pàgines ens proposen un
recorregut per la història de la taula, analitzant diversos aspectes: evolució, tipologies,
formes, materials, protocols... fins a crear un ideal de la taula que millor ens vagi,
que, sobretot, ens permeti integrar hàbits saludables per gaudir a l’hora de dinar
i convertir-nos en la millor versió de nosaltres mateixos. «Som allò que mengem»,
i nosaltres decidim què volem ser. La taula és l’escenari on es representa i té lloc
aquesta funció. És el nostre marc de trobada on l’impacte del que mengem determinarà la nostra tarda, el nostre dia, la nostra setmana i la nostra salut en general.
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DISSABTE 14 DE MAIG A LES 19 h

Quan s’esborren les paraules
Rafel Nadal

Rafel Nadal torna a dirigir la mirada cap a la memòria, el pas del temps i les noves
generacions.
Deu anys després de la publicació de Quan érem feliços, Rafel Nadal torna a posar
la seva mirada literària sobre la memòria, el pas del temps i les noves generacions
en aquest llibre íntim i delicat amb el qual tanca la saga familiar més venuda de la
literatura catalana.
Quan s’esborren les paraules les coses perden el seu nom i deixen d’existir; aleshores a l’autor només li queda escriure aquestes pàgines sobre la baba Montserrat,
amb l’esperança que cada cop que algú les llegeixi, posi en marxa les històries
que s’hi expliquen i faci un a un els seus protagonistes. Un relat que no amaga la
nostàlgia per un temps que s’acaba, però que omple d’humor i de tendresa un temps
que tot just comença.
Un llibre d’una gran intensitat emocional que romandrà indeleble en la memòria dels
lectors.
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DISSABTE 28 DE MAIG A LES 19 h

1 dia d’octubre i 2 poemes.
Quan l’esperança venç la por
Josep Rull

1 dia d’octubre i 2 poemes és la crònica personal i política d’un període cabdal de
la història política i contemporània de Catalunya. Escrit en unes condicions de gran
intensitat emocional i política, s’hi desgrana -amb un to profundament humà i serèles hores, les experiències, les reflexions, les amistats, les decepcions, les pors, les
esperances i, sobretot, les profundes conviccions democràtiques de l’autor i el seu
insubornable compromís al servei de Catalunya.

5

DISSABTE 4 DE JUNY A LES 19 h

Canviar de pell
Aina Gatnau

Presenta el periodista Marc Farràs

«Vaig fugir de casa amb les mans buides i amb aquell secret ressonant-me dins del
cap a cada passa. Però, per més que caminis, que marxis, que t’allunyis, la història
de la qual fuges t’acompanya enganxada en forma d’agulla al pit.»
La vida de la jove Mercè s’esfondra un vespre quan entra al galliner del mas. El seu
món es capgira tot d’una i queda tacat de vermell, del vermell de la sang. Humiliada
i obligada a callar el seu drama, es veu forçada a marxar ben lluny de casa seva i a
lluitar per ser feliç.
Després de travessar la França de la postguerra, s’instal·la a París, on refarà la seva
vida, però «la infància és un mapa del qual poques persones en surten».

6

DISSABTE 18 DE JUNY A LES 19 h

Ramon Vinyes, «el savi català»
i el realisme màgic
Xerrada a càrrec de Xavier Colomer-Ribot

Els últims capítols de la novel·la més important del realisme màgic hispanoamericà,
Cien años de soledad, del Premi Nobel colombià Gabriel García Márquez, serveixen
d’homenatge al seu gran mestre, el berguedà Ramon Vinyes i Cluet, batejat en
aquesta novel·la com el “sabio catalán”. Vinyes és considerat un escriptor barranquillenc a Colòmbia i, en canvi, està pràcticament oblidat a Catalunya. El “savi català”
va ser el mentor de García Márquez i d’altres escriptors de la seva mateixa època,
de l’anomenat grup de Barranquilla, i, a més, el seu guia intel·lectual i l’origen del
premacondisme.
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DISSABTE 2 DE JULIOL A LES 19 h

Víctor Torres. Una vida republicana
Manuel López

Víctor Torres i Perenya (Lleida, 1915-2011) fa honor a les seves dues il·lustres
nissagues de republicans lleidatans i inicia de ben jove un compromís polític, amb
Esquerra Republicana, que no abandonarà mai al llarg de la vida.
Amb l’esclat de la Guerra Civil, lidera els joves milicians de les JEREC de les terres
de Ponent que s’allisten voluntaris a la Columna Macià-Companys; i durant el conflicte armat, lluita com a comissari primer al front d’Aragó i després al front del Segre.
A l’exili, és el braç dret del president de la Generalitat Josep Irla; a la fi del franquisme, retorna a Catalunya i esdevé un dels líders de la renascuda Esquerra Republicana; i durant la represa democràtica, serà diputat de les dues primeres legislatures del
Parlament de Catalunya.
Ja en la vellesa, retirat de la primera línia política, esdevé un exemple per als joves
que venen darrere, als qual mai no escatimarà els seus consells, suport i encoratjament.
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DISSABTE 9 DE JULIOL A LES 19 h

Persistim. Cartografia de l’1-0:
el relat d’un pres polític
Jordi Turull i Gemma Aguilera

Persistim és el relat d’uns mesos que ja han marcat la història de Catalunya, a través
de la visió política, però també personal i íntima, d’una de les persones que han viscut
i treballat en primera línia de foc del referèndum i les seves conseqüències, i que han
patit la repressió posterior. Un relat honest, sincer i respectuós. Amb l’al·legat final
davant del Tribunal Suprem del conseller Jordi Turull com a fil conductor, el llibre és
també una invitació a persistir en l’objectiu d’assolir la República Catalana, bastint de
nou la unitat estratègica i de país i, sobretot, la confiança i complicitat que va néixer
entre els ciutadans i les institucions arran del setge a la Generalitat, a molts ajuntaments, partits, entitats, empreses i ciutadans aquell 2017. Una confiança que l’1-O
va permetre que els catalans guanyessin a un Estat desbocat en el seu intent de
reprimir el dret a decidir.
“Vull persistir de manera tan pacífica com tossuda a avançar i assolir aquest gran
objectiu que vam començar l’1 d’octubre del 2017 i a reforçar l’esperit que el va
fer possible, defugint qualsevol protagonisme, amplificant les complicitats en l’espai
independentista i defugint els retrets. I dedicar molt de temps i iniciatives a agrair a
tantes i tantes persones el seu suport i escalf cap als presos polítics i exiliats. És el
sentit que vull trobar a la presó, amb l’esperança i el convenciment que si persistim
i persistim, ens en sortirem i el temps ens demostrarà que res haurà estat en va i
tot haurà valgut la pena. Per nosaltres i, sobretot, per les futures generacions. Per
Catalunya i pels drets i llibertats fonamentals que ho són de tothom i per tothom».
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DISSABTE 16 DE JULIOL A LES 19 h

Entre togues i reixes
Quim Forn

“Entre togues i reixes” és un llibre personal i íntim. Joaquim Forn es fixa en les petites
coses i en tot allò que mai no ha aparegut en les transmissions des del Suprem. Ens
explica com s’enfronta a la vida en una nova presó, la tercera, com es prepara per
comparèixer davant del jutge, com viu la seva declaració i com encaixa la sentència.
Forn rememora les imatges de les càrregues policials i la perplexitat davant la violència, però també descriu amb una sensibilitat extraordinària el banc del pati on toca el
sol o la celebració d’un aniversari.
Un testimoni excepcional d’uns mesos que han marcat i marcaran la història del
nostre país.
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ESPECTACLES

DISSABTE 11 DE JUNY A LES 19 h

El Joglar
Arnau Tordera

Durant els segles XII i XIII els joglars eren els encarregats d’interpretar les obres
que escrivien els trobadors. Recorrien les diverses corts, places i palaus dels regnes
per cantar-hi els versos de les composicions èpiques i líriques més aclamades del
seu temps. El 2022 commemorem cent vint anys de la mort de Jacint Verdaguer
i Arnau Tordera s’ha proposat de fer reviure aquest format als nostres dies per tal
d’homenatjar l’efemèride. Si Verdaguer –cim de la poesia i la llengua catalana– és
el trobador, ell serà el joglar que difongui els seus versos submergint-se en el seu
projecte més auster, més intimista i genuí. Amb l’únic acompanyament de la veu i la
guitarra clàssica interpretarà íntegrament l’obra «Verdaguer, ombres i maduixes» que
OBESES va publicar l’any 2017. Un gir absolut de la partitura amb un nou arranjament complet que cercarà l’essència de la trobada entre música i poesia.
Totes les peces de l’obra, tots els personatges i tots els versos de Verdaguer quedaran conjugats en el cant del Joglar que rescatarà de l’oblit aquesta forma arcaica i
preciosa d’explicar històries.

Entrada gratuïta sense reserva prèvia. Aforament limitat.
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CONCERTS
VERMUTS MUSICALS

DIUMENGE 8 DE MAIG A LES 12:30 h

Daniel Felices

Compositor i guitarrista en D’Callaos. Veu i guitarra a De la Carmela. El seu so beu
del flamenc, el rock andalús dels 70 i el folklore llatinoamericà. Comença a fer els
primers passos com a cantautor de la mà de grans poetes actuals com José Manuel
Díez, Iñaki C. Nazabal o Raúl Parra. Després de cinc discos d’estudi i un auto produït, ens presenta “SANGRE DE GALL CANTOR” el seu primer disc en solitari, que ha
produït conjuntament amb el gran Pedro Javier González (Guanyador d’un Grammy
a la millor producció amb Manolo García). Un disc ple de matisos que canta a la vida
des del cor. Folk, flamenc i rock es fusionen amb pinzellades d’aires llatins, per crear
un estil propi a on s’ha tingut en compte cada detall.
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DIUMENGE 22 DE MAIG A LES 12:30 h

Sotrac

Un any després de publicar el seu segon CD “On Neixen els Instints”, el grup de Llagostera i Sant Feliu de Guíxols ja compta amb més de 30 concerts al llarg d’aquesta
gira i encara aquest 2022 amb novetats i amb l’horitzó d’enregistrar el que serà el
seu tercer àlbum.
El concert, en format trio, repassa les cançons dels seus dos primers discs amb un
so més íntim i personal.
La Casa Irla és d’aquells escenaris que els ha vist créixer i no podia faltar a la seva
agenda!
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DIUMENGE 5 DE JUNY A LES 12:30 h

Uma

Uma Bunnang, coneguda artísticament com a “Uma”, va llançar el seu primer single
“Mockingbird” ara farà dos anys, amb el que ha arribat a acumular, més de mig milió
d’streams a Spotify. La seva música és una simbiosi acurada i fràgil on s’entrelliguen
la tradició folk i l’electrònica més experimental, creant atmosferes sonores delicades i
vibrants amb la seva veu càlida i hipnotitzadora.
Amb el llançament del seu primer EP el passat mes d’abril, “Bel·li”, n’ha tingut prou
perquè, en els principals mitjans musicals independents i de tendències (Neo2,
Indiespot, Musikalia i Vein Magazine, entre d’altres), l’hagin destacat com una de les
promeses més rellevants de l’escena actual.
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EXPOSICIONS
D’ART
DEL 21 DE MAIG AL 17 DE JULIOL

Biografia esmicolada
Miquel Lligadas

Fa anys em va venir a les mans un farcell de vells cartrons polsosos, ressecs, bruts,
fràgils i plens de crostes de pintura,… era quasi be impossible manipular-los sense
que se’t trenquessin en mil bocins esmicolant-se entre els dits. Qui me’ls va donar
em digué que d’allò se’n deien “trepes”, si, velles trepes de pintor dissenyades i
tallades pacientment a mà una a una pels meus avis materns, pintors decoradors a
tombants del 1900’…
Molts anys més tard els vaig retrobar, i tocant-los, olorant-los, trencant-los… és
a dir, jugant-hi, he anat a poc a poc fent-me’ls meus, (o han estat ells que m’han
fet seu?), escoltant-los, entenent-los, fent-los partícips del meu “ser i fer” quotidià,
integrant-los i integrant-m’hi...i vet aquí que una cosa porta a l’altra…
Vernissatge el dissabte 21 de maig les 19 h
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DEL 23 DE JULIOL AL 18 DE SETEMBRE

Visions
Eugènia Cros

Quan s’acaba el confinament començo a caminar per paisatges molt propers
on no m’havia entretingut ni detingut mai a observar amb calma. Descobreixo el
riu i m’endinso en les infinites visions, moltes inèdites, que m’ofereix a diari. Així
escric dia a dia, una mena de dietari de la llum que esdevé testimoni d’un entorn a
vegades poètic i a vegades fins i tot màgic, per on van desfilant els colors canviants
dels diferents moments del dia i de les estacions. Potser més que trobar l’instant
decisiu, les imatges que m’impregnen, són fruit també d’un instant, en aquest cas,
reflexiu.
Vernissatge el dissabte 23 de juliol a les 19 h
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Vermut cap de setmana • Cerveses artesanes • Platets i tapes per compartir
Obrim de dijous a diumenge

Per reserves: 972 685 540 • 652 463 266
Algavira, 65·69
17220 Sant Feliu de Guíxols
www.irla.cat

@barcasairla

barcasairla@gmail.com

calendari
MAIG

Dissabte 28 de maig a les 19 h

Dissabte 7 de maig a les 19 h

1 DIA D’OCTUBRE I 2
POEMES
Josep Rull
Cicle literari | pàg. 5

TU VIDA EN LA MESA. UNA
TERAPIA GASTRONÓMICA
Josep Pont
Cicle literari | pàg. 3
Diumenge 8 de maig a les 12:30 h

Dissabte 4 de juny a les 19 h

DANIEL FELICES
Concerts | pàg. 12

CANVIAR DE PELL
Aina Gatnau
Cicle literari | pàg. 6

Dissabte 14 de maig a les 19 h
Diumenge 5 de juny a les 12:30 h

UMA
Concerts | pàg. 14

BIOGRAFIA ESMICOLADA
Miquel Lligadas
Exposicions | pàg. 15

EL JOGLAR
Arnau Tordera
Espectacles | pàg. 11

SOTRAC
Concerts | pàg. 13

RAMON VINYES, EL «SAVI
CATALÀ» I EL REALISME
MÀGIC

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.
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Dissabte 9 de juliol a les 19 h

PERSISTIM
Jordi Turull i Gemma Aguilera
Cicle literari | pàg. 9

ENTRE TOGUES I REIXES
Quim Forn
Cicle literari | pàg. 11
Dissabte 23 de juliol a les 19 h

Dissabte 18 de juny a les 19 h
Diumenge 22 de maig a les 12:30 h

VÍCTOR TORRES
Manel López
Cicle literari | pàg. 8

Dissabte 16 de juliol a les 19 h
Dissabte 11 de juny a les 19 h

Dissabte 21 de maig a les 19 h

JULIOL
Dissabte 2 de juliol a les 19 h

JUNY

QUAN S’ESBORREN LES
PARAULES
Rafel Nadal
Cicle literari | pàg. 4

Xavier Colomer-Ribot
Cicle literari | pàg. 7

VISIONS
Eugenia Cros
Exposicions | pàg. 16

;-) 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

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

