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INSTITUCIONS 3 RESTAURACIÓ

La Generalitat inverteix 25 milions 
a rehabilitar el patrimoni cultural

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

Un total de 180 punts d’interès arqui-
tectònic i arqueològic de Catalunya 
es beneficiaran d’una inversió de 
25,38 milions d’euros procedents 
de l’anomenat 1% cultural, percen-
tatge del pressupost d’obres públi-
ques del Govern català que, per llei, 
s’ha de destinar a millorar el patri-
moni. El protocol el van firmar ahir 
Joaquim Nadal, conseller de Política 
Territorial, i Joan Manuel Tresserras, 
conseller de Cultura, i preveu l’exe-
cució de les obres entre el 2009 i el 

El pla preveu obres a la 
Seu de Lleida i les muralles 
de Tarragona, entre altres

2011. A la contribució de la Genera-
litat s’hi han de sumar 20,93 milions 
d’euros més aportats pels municipis 
on s’actuarà, xifra que en total com-
porta una inversió de 46,38 milions 
i un augment del 12% respecte al pe-
ríode anterior, 2005-2008. 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT / Les actua-
cions s’han pactat entre els dos de-
partaments, que, a més, crearan 
una comissió de seguiment de les 
obres. Entre aquestes actuacions, 
destaquen la quarta fase de les obres 
de la Seu Vella de Lleida i les mura-
lles de Tarragona, i millores al mo-
nestir de Sant Quirze de Colera (Alt 
Empordà).
 Tresserras va destacar que aques-
tes inversions són el nucli fonamen-

tal de les aportacions al conjunt del 
territori i se sumen a altres progra-
mes en marxa, com els firmats amb 
l’Obra Social La Caixa per recuperar 
monuments del romànic (18 de mi-
lions) i cellers modernistes (3,6 mi-
lions), i l’acord aconseguit amb la 
Diputació de Girona –que s’ampli-
arà a les tres restants– per interve-
nir en monuments significatius (2,5 
milions). A més, s’hi han d’afegir  els 
7 milions de pressupost per al patri-
moni del Departament i l’1% cultu-
ral del Govern central. 
 Nadal va subratllar l’impacte eco-
nòmic que aquestes actuacions re-
presenten en un moment de crisi 
com l’actual, ja que «generaran fei-
na entre les petites i mitjanes em-
preses locals». H

ARTS ESCÈNIQUES 3 FESTIVAL

BarriBrossa recorda el poeta 
10 anys després de morir

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

C
reador prolífic, heteroge-
ni i singular, Joan Brossa 
(Barcelona, 1919-1998) va 
deixar entre el seu extens 

llegat màximes exquisides, com les 
que va citar dijous passat, en la pre-
sentació del BarriBrossa 2009, l’es-
criptor Jordi Coca. «Hi ha molta gent 

que torna sense haver-se’n anat»; «El 
pedestal són les sabates», deia el poe-
ta visual, que aquest any, amb ocasió 
del 10è aniversari de la seva mort, se-
rà especialment recordat en el fes-
tival que sota el seu nom se celebra 
des de fa set anys a diferents espais 
de Ciutat Vella. A més, en aquesta se-
tena edició, que va començar ahir i 
que durarà fins al 29 de març, s’ho-

menatjarà el compositor manresà 
Josep Maria Mestres Quadreny, en el 
seu 80è aniversari. En total seran una 
vintena d’espectacles, performances, 
recitals i debats amb creadors que 
formen part de l’univers brossià.  
 «Al llarg de 15 dies teixirem tera-
nyines que connectin el món de les 
arts plàstiques, el teatre i la músi-
ca», va anunciar Hermann Bonnin, 
director del Brossa Espai Escènic, or-
ganitzador de l’esdeveniment. «Pre-
sentem una oferta d’activitats que 
ajudin a entendre millor el nostre te-
atre i que provoquin la reflexió al vol-
tant d’un creador o tema», va afegir. 
 L’acte de presentació es va obrir 
amb Tocatina, una «acció musical» 
ideada per Mestres Quadreny en 
la qual un sextet va extreure notes 

Un cicle homenatja  
el compositor 
Mestres Quadreny 
pel seu 80è aniversari

Fins al 29 de març, 
set espais acullen 
espectacles, 
debats i recitals

SGAE 
J Cicle Josep Maria Mestres 
Quadreny. 80 anys a 
l’avantguarda de la música.  
S’acaba el dia 19 amb un concert 
de música del compositor en 
què estrena dues peces.

MACBA
J L’univers fílmic de Joan 
Brossa. Pel·lícules, entre elles, el 
dia 18, Pere Portabella mira Joan 
Brossa. 

CCCB
J Els directors parlen de   
Brossa. Quatre realitzadors  
–Rosa Novell, Carme Sansa, 
Jordi Coca i Jordi Faura– parlen 
de les posades en escena de 
l’obra teatral brossiana, amb 
projeccions de les obres.

CONVENT DE SANT AGUSTÍ
J Lletres al Brossa. Poesia 
en escena. Proses creatives, 
recitals, teatre emergent... I, 
el 27, al bar del Convent, ball i 
música amb Le Bal Musette.

MUSEU PICASSO
J 8 de març. Cabaret literari. 
Espectacle al voltant del 
Manifest groc, de Salvador Dalí, 
Sebastià Gasch i Lluís Montanyà.

BROSSA ESPAI ESCÈNIC 
J 20 de març. Presentació del 
llibre El Saltamartí de Joan 
Brossa. Les mil cares del 
poeta, de Jordi Marrugat.  El 29, 
clausura a la plaça del teatre 
amb un homenatge al poeta.

DOS ARTISTES 
D’AVANTGUARDA

 EL PROGRAMA

33 Una imatge del poeta Joan Brossa, mort el desembre del 1998. 

BROSSA ESPAI ESCÈNIC

d’ampolles d’anís. A continuació, el 
poeta Lluís Solà va glossar la figura 
de l’octogenari músic, a qui es va di-
rigir com a «compositor indispensa-
ble en el panorama català i europeu, 
i gran estudiós i pensador de la nos-
tra música». Amb més de 200 peces 
en la seva llarga trajectòria, Mestres, 
va destacar Solà, no ha deixat mai 
d’«investigar en totes direccions». 
 
RADICAL I EXIGENT / L’escriptor Jordi 
Coca va recordar Brossa subratllant, 
més enllà de la seva obra, la seva ac-
titud personal. «Al conèixer-lo, fa 
42 anys, em va impressionar la se-
va exigència i intransigència. Al va-
lor del seu treball s’hi uneix la ra-
dicalitat i l’ètica sense concessions 
que va tenir en tot el que va fer». H  


