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Cada setmana, des de fa molts anys, faig xerrades, debats més

aviat, arreu del país. Per a mi és un exercici periodístic
indispensable ja que d’aquesta manera estic en contacte amb

lectors que em fan entendre millor com respira el país. Hi ha qui
dina cada dia amb polítics jo procure berenar un parell de voltes per

setmana amb lectors.
 

Aquestes xerrades les plantege sempre com a debats, en els quals
jo faig una introducció molt d’actualitat per començar. Després el
debat sol ser riquíssim i molt estimulant. El conjunt de tot plegat a

mi m’aporta molt i crec que a bastant gent també.
 

Aquest any n’he fet un munt d’aquestes xerrades.  Me’n deixe segur
però recorde Argentona, Perpinyà, Ciutadella, Vic, Sant Cugat,
Castelló, València, Alella, Bellpuig, Vidreres, Premià de Mar,

Torrefarrera, Gandia, Altafulla, Lleida, Arenys de Munt, l’Hospitalet,
Mollet, La Cellera de Ter, Valls, Gurb, Ontinyent, Arenys de Mar,

Girona un parell o tres, Sabadell, Palma, Mataró, Rosselló, Tortosa,
Vilanova i la Geltrú, Tarragona, La Garriga, Tiana, Manresa, Sant
Vicenç dels Horts, Granollers, Guissona, Olot, Mèxic, Parets del

Vallès, Viladecavalls, Berlín, Sitges, Montornès, Palamós, Berga…
Espero que el dissabte, 21 de setembre, tindré el plaer de compartir
amb vosaltres, la comunitat de catalans a Suïssa, una bona vetllada
al Centre Català de Lausana Ginebra, que ens ajudi a entendre per

on passem en aquests moments tan delicats i incerts.
Vicent Partal
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Aquesta obra és la narració verídica d’uns dies dramàtics viscuts
per l’escriptor, historiador i polític, Antoni Rovira i Virgili, quan entra

en fase culminant l’ofensiva final de Franco contra Catalunya.
Narració de l’angoixa, la desfeta i l’èxode dels catalans, que han
estat les principals víctimes de la guerra encesa a Espanya per
l’alçament militar de l’any 1936. Multitud de temes connecten els
anys 30 amb l’actualitat: les relacions entre Catalunya i Espanya,
els èxodes per Europa i la por a la pèrdua de la pròpia identitat.
Rovira i Virgili narra, en primera persona, el viatge sense retorn

que va fer amb la seva família i diverses personalitats polítiques i
culturals fins a França. En aquest viatge, compartirà amb la resta
de catalans i catalanes tots els dolors: La pèrdua de la llar, la fam,

el fred i la incertitud del demà.
 

L’espectacle és un diàleg entre el personatge Antoni Rovira i Virgili  
i un violoncel·lista que s’expressa amb  el seu instrument. El text
està basat en l’obra de l’escriptor Rovira i Virgili «Els Darrers Dies

de la Catalunya Republicana».

Equip artístic
Actor: Jordi Hervàs Solà

 
Música: Mariona Tuset i Gabriella Mezö

 
Direcció escènica: Marc Hervàs

 
Espai: Marc i Jordi Hervàs

 
Adaptació del text original: Jordi Hervàs

 
Atrezzo: Irene Santos


