
Tardor 2022
PROGRAMA D’ACTIVITATS



Acabat l’estiu i les onades de calor, arriba la tardor, i amb ella, la nova programació de la casa cultural ganxona.

Revestirem les parets amb exposicions d’art col·lectives i, damunt l’escenari, hi tindrem des de teatre de petit format 
fins a un documental de Pedro Burruezo i Francesc Esteva.

Cada mes tindrem un munt de presentacions i col·loquis al voltant de llibres i temàtiques diverses: de les xarxes 
socials com Instagram passant per la història, la música i la política. 

Comptarem amb en Martí Gironell i el seu segon conte del talp Felip, magníficament il·lustrat per la Coaner Codina; 
el jove escriptor mallorquí Sebastià Portell, president de l’AELC; Genís Sinca que ens descobrirà els «Honorables 
catalans»; la Teresa Sagrera i Ramon Gasch amb les heroïnes gironines; parlarem de la justícia amb Jaume Alonso-
Cuevillas; entre molts altres. 

Volem agrair a tots els presos i preses polítiques que durant aquest any ens han visitat. Seguirem amb el seu home-
natge i reivindicació i, convidant els que encara no han pogut venir, inclosos els exiliats i exiliades que esperem que 
puguin tornar ben aviat. La nostra, també és una manera de lluitar contra la repressió. 

#Autodeterminació #Amnistia 

La direcció de Casa Irla

presentació



CICLE 
LITERARI

DISSABTE 3 DE SETEMBRE A LES 19 h  

Un talp a l’Antic Egipte  
Martí Gironell 

Il·lustracions de Coaner Codina 

 
Baobab –segell especialitzat en àlbums il·lustrats de l’editorial Estrella Polar– publica 
el nou llibre infantil del periodista i escriptor català Martí Gironell «Un talp a l’Antic 
Egipte». Es tracta d’un conte fantàstic que ens convida a viatjar sota terra per desco-
brir les meravelles ocultes d’una de les cultures més rellevants a la història: la cultura 
egípcia! Jeroglífics, piràmides, animals, misteri i diversió acompanyaran aquesta 
vegada l’entranyable talp Felip en el segon dels seus viatges. Les il·lustracions són 
obra de Coaner Codina, il·lustradora emergent cada cop més reconeguda en el 
panorama català.

«Un talp a l’Antic Egipte», el segon àlbum il·lustrat que publica el reconegut periodista 
i premiat escriptor, va dirigit a infants a partir de 3 anys i tracta temes com la història, 
la cultura, l’amistat o la curiositat.
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DISSABTE 10 DE SETEMBRE A LES 19 h  

Honorables catalans  
Genís Sinca 

 
«Honorables catalans» és la tria dels vint personatges més impactant i reveladors 
tractats pel periodista i escriptor Genís Sinca a la secció homònima del Via lliure de 
RAC1, el programa que dirigeix Xavier Bundó els caps de setmana. La selecció recull 
els honorables més reveladors i que més sorpresa han provocat a l’audiència durant 
les set temporades de la secció. Al llarg d’aquests set anys, Genís Sinca ha retratat 
i descobert més de dues-centes personalitats catalanes, sovint inèdites però de gran 
rellevància històrica. Des de «El rei del plasma» (Josep Antoni Grífols), passant per 
«L’introductor del gas natural» (Duran Farell) o la impactant història de «La primera 
directiva del Barça» (Martínez Sagi), aquesta sèrie d’honorables catalans, dividida per 
temàtiques com «Superdotades Marca Barcelona» (Carme Serrallonga, Maria Canals, 
Maria Oliveras) o «Tres homenots colossals» (Ramon Fuster, J. B. Cendrós, Ramon 
Margalef), confereix un retrat insòlit del país, pel desconeixement majoritari d’algunes 
de les seves personalitats més preeminents i la sorpresa que provoca descobrir la 
història inèdita d’una Catalunya que no ha estat explicada mai fins ara.
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DISSABTE 17 DE SETEMBRE A LES 19 h 

1 judici (polític) i 100 preguntes 
Jaume Alonso-Cuevillas 

 
«1 judici (polític) i 100 preguntes» és una brúixola per orientar-se en l’enrevessat camí 
del dret i el procés penals. Amb el rerefons del judici (polític) pel referèndum de l’1-
O, aquests darrers mesos hem sentit, llegit i, fins i tot, parlat de termes jurídics amb 
una familiaritat sorprenent: fase d’instrucció, presó preventiva, euroordre, investigats, 
fiscals, advocats de l’Estat, magistrats, sentències, condemnes, absolucions, indults, 
recursos... En aquest llibre, l’autor explica als no juristes, de manera clara i entene-
dora, què volen dir aquests conceptes i com funciona un procés penal.
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DISSABTE 1 D’OCTUBRE A LES 19 h

Llaços de sang 
Teresa Sagrera i Ramon Gasch

Una novel·la sobre les heroïnes que van lluitar per Girona durant el setge napoleònic.  

Una història de dones valentes, la història de les bàrbares.

«Llaços de sang» parla del paper sovint desconegut, però decisiu que van tenir les 
dones en la defensa i la recuperació de la ciutat i com es van organitzar de manera 
heroica en una companyia militar anomenada les Bàrbares, que es reconeixien per-
què portaven lligat al braç esquerre un llaç vermell, tan vermell com la sang, i perquè 
lluitaven ferotges amb dents i ungles per defensar els seus.
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DISSABTE 8 D’OCTUBRE A LES 19 h 

Les altures
Sebastià Portell

Promesa fulgurant de l’art català de principis del segle XX i creador bandejat poc 
temps després per la burgesia que l’havia enaltit, el pintor, escultor i gravador Ismael 
Smith és una de les figures més queer, genuïnes i excepcionals del nostre patrimoni 
artístic. La novel·la Les altures interpreta la seva trajectòria —de la Barcelona del 
1896 a la Nova York del 1972— amb un joc de veus que encarnen les tensions i els 
clarobscurs que Smith va capturar en la seva producció artística. «Les altures» és la 
novel·la més ambiciosa de Sebastià Portell, el retrat coral d’una vida travessada per 
la incomprensió i per les nocions d’èxit i de fracàs.

7



DISSABTE 5 DE NOVEMBRE A LES 19 h 

Retrat del jove Skizo
Joaquim Pijoan

Finalista del Premi Josep Pla de narrativa

«Retrat del jove Skizo» és un relat autobiogràfic i per això potent. L’autor fa una 
immersió valenta en el seu passat, en aquella joventut que mirava de fer equilibris en 
una època incerta, quan Franco agonitzava al llit, s’iniciava la Transició i tot es movia 
sota els peus. És en aquells dies tèrbols, quan el jove Joaquim es convertirà en Ski-
zo, quan descendirà als inferns del propi ésser, quan descobrirà que la ment humana 
és el misteri més gran de tota la creació. 

A la fira del món tothom ho explica segons com li ha anat al firal.  
No hi ha res més a dir. 

Joaquim Pijoan
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DISSABTE 3 DE DESEMBRE A LES 19 h 

Exile on main street. 
El disco más legendario de los Stones
Xavier González i Tomás Crespo

Com es va gravar «Exile on Main Street», el disc més llegendari, però a la vegada un 
dels més desconeguts dels Rolling Stones? A manera d’introducció, el primer capítol 
d’aquest llibre resumeix les activitats del grup abans de l’aparició dels seus treballs 
més mítics. A continuació, el volum narra el fascinant procés de gravació de l’Exile, 
que es va iniciar en una immensa casa del sud de França, i va acabar en un prestigi-
ós estudi de Los Angeles. Els autors comenten l’origen de la gravació dels  
18 temes de l’àlbum, cançó a cançó.

També es recorden les influències i l’elaboració de la mítica portada del doble vinil, la 
del “tipus amb tres pilotes de ping-pong a la boca”, així com la gira de presentació del 
disc per Estats Units, que va desembocar en una voràgine de violència als carrers, 
orgies en els avions i molts episodis hilarant explicats amb tots els detalls. Finalment, 

el llibre fa referència als fills pròdigs del grup, bandes de clara inspiració estoniana 
com Aerosmith, Guns N’ Roses o Black Crowes. També s’afegeixen les lletres com-
pletes de «l’Exile on Main Street», en anglès original i traduïdes a l’espanyol.
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DISSABTE 17 DE DESEMBRE A LES 19 h 

Triunfa en Instagram
Eloy García

Un llibre essencial per als que vulguin gestionar amb èxit un perfil a Instagram. Des 
de l’inici del compte fins als criteris de seguretat antihackeig, aquest llibre oferirà als 
lectors una completa i amena guia per posicionar-se amb professionalisme en una de 
les xarxes socials més demandades i amb més futur. L´obra té un plus d´ètica que, a 
més, la fa absolutament recomanable en orientar-se al´ús sa i adequat d´Instagram.

Eloy García Plaza és tècnic superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web i bloguer.
Divulgueu el vostre coneixement a través d’eines pràctiques perquè qualsevol persona 
que vulgui transformar la vostra vida en l’àmbit personal o professional, ho pugui fer.
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}DOCUMENTAL

DISSABTE 19 DE NOVEMBRE A LES 19 h 

SUFISME BCN: 
espiritualitat, música, ecologia
Pedro Burruezo i Francesc Esteva

Cinefòrum posterior amb els autors

Es diu que el sufisme era una realitat sense nom i que ara és un nom sense realitat. 
Però la veritat que és que la via mística de l’islam viu un renaixement sense prece-
dents a tot Europa i Barcelona i Catalunya no són una excepció. Aquest documental, 
que té un interès merament divulgatiu, dóna veu a algunes d’aquestes persones que 
es mouen al voltant del sufisme, de les seves tariqes o confraries ... També reflexio-
nen musulmans i musulmanes que, sense pertànyer a cap tariqa en concret, també 
comparteixen els mateixos interessos que els “mûrids” o aprenents de sufís. I tampoc 
hem volgut oblidar que el sufisme i les seves diferents disciplines creatives atrauen un 
bon nombre d’artistes de diversa índole que, no sent sufís ni musulmans, compartei-
xen similars objectius estètics i espirituals. Finalment, no podem deixar de banda un 
assumpte primordial: Catalunya va ser també al-Andalus i, per tant, islam i sufisme 
formen part de l’ADN de la cultura catalana i no són una cultura importada.

CONVIDATS  
PER ORDRE D’APARICIÓ:
Arnau Oliveres, Jawad 
Dolors Bramon 
Halil Bárcena 
Marta Millà 
Jordi “Hairy” Delclòs 
Khadiya Ouaryachi 
Virginia Joëlle 
Pedro Burruezo 

UNA PRODUCCIÓ D’ASSOC. 
LA CAMERATA AMB EL 
RECOLZAMENT DE: 
Ajuntament de Barcelona 
Direcció General d’Afers 
Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya
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DIVENDRES 14 D’OCTUBRE A LES 19 h 

És dilluns i ara què?
Grup de teatre Carisma de Caldes de Malavella. 

És dilluns, i coincideixen a una cafeteria, per diferents motius, unes persones de més 
de seixanta anys amb una cosa en comú que no trigaran gaire a descobrir.

LESPECTACLES

v
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ESPECTACLES
v

EXPOSICIONS
D’ART

DEL 24 DE SETEMBRE AL 20 DE NOVEMBRE

Un grup d’artistes plàstics i persones amants de la cultura van fundar el 2016 
l’Associació Cultural Aleph. Guixart va ser la primera exposició que va muntar. Guixart 
3” amplia el ventall de mirades amb altres artistes plàstics de Sant Feliu de Guíxols i 
amb nous valors de gent jove.

Vernissatge el dissabte 24 de setembre a les 19 h 
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DEL 26 DE NOVEMBRE AL 22 DE GENER

L’Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols està a punt 
de fer 60 anys d’història. Són innombrables les exposicions que ha promogut i els 
premis rebuts pels seus socis. Ara, aquests homes i dones de la càmera exposaran 
per primer cop com a Guixart Foto 1” en companyia d’altres mestres de la imatge 
de Sant Feliu.

Vernissatge el dissabte 26 de novembre 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

Per reserves: 972 685 540



SETEMBRE 
Dissabte 3 de setembre a les 19 h
UN TALP A L’ANTIC EGIPTE
Martí Gironell i Coaner Codina 
Cicle literari | pàg. 3

Dissabte 10 de setembre a les 19 h
HONORABLES CATALANS 
Genís Sinca
Cicle literari | pàg. 4

Dissabte 17 de setembre a les 19 h
1 JUDICI (POLÍTIC) I 100 
PREGUNTES
Jaume Alonso-Cuevillas 
Cicle literari | pàg. 5

Dissabte 24 de Setembre a les 19 h 

Exposicions | pàg. 13 

OCTUBRE
Dissabte 1 d’octubre a les 19 h
LLAÇOS DE SANG 
Ramon Gasch i Teresa Sagrera
Cicle literari | pàg. 6 

Dissabte 8 d’octubre a les 19 h
LES ALTURES 
Sebastià Portell 
Cicle literari | pàg. 7

Divendres 14 d’octubre a les 19 h  
ÉS DILLUNS I ARA QUÈ? 
Grup de teatre Carisma 
Teatre | pàg. 12 

NOVEMBRE
Dissabte 5 de novembre a les 19 h 
RETRAT DEL JOVE SKIZO 
Joaquim Pijoan
Cicle literari | pàg. 8

Dissabte 19 de novembre a les 19 h
SUFISME BCN: 
ESPIRITUALITAT, MÚSICA, 
ECOLOGIA 
Documental | pàg. 11

Dissabte 26 de novembre a les 19 h
 
Exposicions | pàg. 14 

DESEMBRE
Dissabte 3 de desembre a les 19 h
EXILE ON MAIN STREET
Xavier González & Tomás Crespo
Cicle literari | pàg. 9

Dissabte 17 de desembre a les 19 h  
TRIUNFA EN INSTAGRAM 
Eloy García
Cicle literari | pàg. 10

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


