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DIVENDRES

8 DE JULIOL DEL 2005 95el Periódicoculturaexit 

L’ampli programa d’actes de la Generalitat inclou exposicions, conferències i seminaris

La cultura catalana s’instal.la a Xile

c

EL PERIÓDICO
SANTIAGO DE XILE

INSTITUCIONS I MOSTRA

Joan Brossa, un dels més
importants artistes i poe-

tes visuals avantguardistes catalans
del segle XX, té des d’ahir una mos-
tra antològica a Santiago de Xile.
Aquesta exposició se suma a la de
Porteu llavors blanques, que ha reunit
l’obra donada per 40 pintors cata-
lans a Xile al Museu de la Solidaritat
Salvador Allende. Les dues exposi-
cions formen part del programa
d’activitats culturals que la Generali-
tat de Catalunya ha presentat en di-
verses ciutats xilenes, algunes de les

quals es desenvoluparan fins al se-
tembre. La consellera de Cultura, Ca-
terina Mieras, el ministre de Cultura
de Xile, José Weinstein, i Xavier
Folch, director de l’Institut Ramon
Llull, van assistir a les inaugura-
cions.

q COMPROMÍS SOLIDARI
Porteu llavors blanques inclou obres
d’artistes plàstics catalans com Miró,
Tàpies, Brossa, Pon, Muntades, Mi-
ralda i Viladecans, i també de pin-
tors xilens d’origen català, com Bru i
Balmes. La mostra, que té com a
obra més significativa Cap de dona
ocell, de Joan Miró, recorre la tra-

jectòria de la pintura catalana en els
anys 70 i constata el compromís soli-
dari dels creadors catalans amb el
poble xilè.

La mostra de cultura catalana,
que finalitzarà el 17 de juliol,
pretén establir lligams amb Xile a
partir d’exposicions, activitats li-
teràries, dansa, teatre visual, música
i cine, així com un cicle de dra-
matúrgia catalana i seminaris en les
universitats xilenes de Santiago, Val-
paraíso i Temuco. La delegació cultu-
ral té com a objectiu acostar la Gene-
ralitat de Catalunya a Xile a través
d’exposicions, mostres literàries, un
festival d’arts escèniques, un cicle de

dramatúrgia i un altre de cine, un
taller de teatre, dansa, seminaris i
conferències.

q DUES DICTADURES
El Museu d’Arts Visuals, que acull
l’exposició de Brossa, també mos-
trarà l’espectacle de màgia i poesia
escènica Poemància, creat a partir de
la col.laboració entre Brossa i el mag
Hausson, així com una conferència
a càrrec de l’escriptor Jordi Coca. El
programa inclou un simposi de tres
dies al voltant del tema Dictadura i
transició: memòria històrica i impuni-
tat, en què experts catalans i xilens
exposaran les similituds i les dife-

rències que hi ha entre la memòria
de la repressió franquista i la de Pi-
nochet.

Santiago acollirà una jornada so-
bre Polítiques lingüístiques i demo-
cràcia, i a Temuco, al sud de Xile, zo-
na de parla del poble maputxe, tin-
drà lloc un col.loqui sobre pluri-
lingüisme i ensenyament, part d’un
programa conjunt de la Universitat
Autònoma de Barcelona i la Univer-
sitat Catòlica de Temuco. La conse-
llera Mieras va declarar que la dele-
gació cultural catalana és «la més
nombrosa i diversa que ha arribat a
Xile des del retorn de la democràcia
a aquest país, el 1990».<


