
Jordi Peñarroja perfila en una biografia el
pensament i el llegat de Narcís Monturiol

«Ictineus» ha estat editat recentment per Llibres de l'Índex

13/06/10 - Figueres - jordi camps i linnell

Ictineus. Aventures, invents i navegacions d'en Narcís Monturiol és un recorregut per la vida
i l'obra de l'inventor del submarí, en una biografia escrita per Jordi Peñarroja que tant
parla de la seva faceta politicoideològica com de la seva tasca d'investigador i inventor. El
volum, de 250 pàgines, disposa d'una quantitat ingent de dades i material gràfic.

Narcís Monturiol (Figueres, 1819-Sant
Martí de Provençals, 1885) ha passat a la
història com a inventor del primer submarí
tripulat amb motor de combustió i impulsat
per una forma primerenca de propulsió
independent per aire. Tanmateix, a banda
d'aquesta celebrada fita, l'il·lustre enginyer
empordanès va ser també conegut en
l'època per la seva tasca com a intel·lectual, polític, escriptor, impressor i editor. Tot un
personatge polifacètic, com deixa ben clar Jordi Peñarroja en la nova biografia titulada Ictineus.

Aventures, invents i navegacions d'en Narcís Monturiol, que ha publicat recentment Llibres de
l'Índex.

El llibre és, segons paraules del seu editor, Josep Maria Orteu, «una obra esperada i ambiciosa,
que supera amb escreix, ja no tan sols en volum sinó també per la profunditat del mateix estudi,
un anterior treball del mateix Jordi Peñarroja, publicat el 1980». Entre altres coses, aquesta nova
biografia aporta nous documents relatius al personatge mai publicats abans. I és que per aquest
llibre, l'autor ha recuperat dels seus arxius fotogràfics aproximadament unes tres-centes imatges
que fan del llibre un autèntic passeig visual per la vida de l'inventor del submarí.

Pel que fa a la invenció «vaixell peix», el submarí Ictineu, Monturiol en va construir dues
unitats, avarades al port de Barcelona l'any 1859 i el 1864. A més d'explicar els avatars d'aquests
submarins, que arriben a navegar a 70 metres de profunditat, el llibre trasllada els lectors fins a
l'actualitat del pensament del seu inventor; present, entre altres coses, en els dissenys de
submarins d'última generació, com és l'Ictineu 3, construït a Barcelona.

Un activista polític
Del recorregut per la seva vida i obra, també es destaca la faceta del Monturiol demòcrata, del
republicà federal, de l'agitador social «comunista utòpic icarià» i del diputat de la Primera
República Espanyola; així com de l'editor, l'escriptor, l'impressor, l'inventor –des d'una màquina
expenedora de cigarretes passant pels cartipassos– i, finalment, del ciutadà enfrontat a la
repressió de l'estat per causa de les seves idees.



Sobre l'autor
Jordi Peñarroja (Barcelona, 1944) té experiència professional en fotografia, cinema, edició,
disseny gràfic i turisme. Ha estat guardonat amb el premi de la crítica Serra d'Or 1981 com a
il·lustrador de La fantasia inacabable d'Antoni Gaudí.
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