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Mapadeladiversitatcultural
UNESCOCat coordina
la traducció d’un
informe mundial a
més de 50 idiomes

Redacció
BARCELONA

El centre UNESCO de Ca-
talunya (UNESCOCat)
s’encarregarà de la traduc-
ció a més de cinquanta llen-
gües del resum executiu de
l’Informe Mundial de la Di-

versitat Cultural, un docu-
ment que estan elaborant
quinze experts de la UNES-
CO amb l’objectiu de “dibui-
xar un inventari de conei-
xements i deficiències en
matèria de diversitat cultu-
ral”. Ho va explicar ahir a
Barcelona el director edito-
rial de l’esmentat informe,
Frédéric Sampson, coinci-
dint amb la celebració del
Dia Mundial de la Diversitat
Cultural per al Diàleg i el
Desenvolupament.

El setembre del 2007,
Barcelona acollirà una con-
ferència en què una trente-
na de personalitats mundi-
als discutiran el contingut
de l’informe. Les traducci-
ons hauran d’estar a punt el
2008, que serà l’Any Inter-
nacional de les Llengües.

“El moviment es demos-
tra caminant. Parlar de di-
versitat cultural i no practi-
car-la seria un mal assump-
te. Per això hem acceptat el
repte de traduir el resum

executiu de l’informe de la
UNESCO”, va declarar ahir
Agustí Colomines, director
d’UNESCOCat.

En paraules de Colomi-
nes, “podem ser sensibles a
la desaparició d’arbres i
d’espècies animals, però és
impossible plantejar-nos
una societat habitable si ac-
ceptem la destrucció de
cultures i de la diversitat
cultural”.

La diversitat cultural es
troba en el centre de les

preocupacions de la UNES-
CO des de la seva creació,
ara fa seixanta anys. Re-
centment, l’organisme ha
confirmat el seu compro-
mís a favor de “la fecunda
diversitat de les cultures”,
tenint en compte els riscos
d’homogeneïtzació i reple-
gament identitari associats
a la universalització.

El director general de la
UNESCO, Koitxiro Mat-
suura, va insistir ahir que
“el diàleg intercultural i el
desenvolupament cultural
s’han de situar al centre
dels plans de desenvolupa-
ment nacionals i dels ins-
truments de programació
conjunts del sistema de les
Nacions Unides”. ■

Albert Sánchez Piñol combrega amb les paraules de Sergi Pàmies sobre la cita de Frankfurt ■ PERE VIRGILI

Larelacióentre
Rusiñol i Josep
Plaallargal’any
dedicatal’artista

Bernat Deltell
BARCELONA

La inauguració de l’exposi-
ció L’art del ferro el 13 de
juny posarà punt final als
actes del 75è aniversari de
la mort del pintor i escrip-
tor Santiago Rusiñol. Es
tracta d’una mostra que es
podrà veure a l’edifici Mira-
mar de Sitges i que inclou
150 obres no exposades des
del 1919, quan Madrid va
acollir una important expo-
sició de ferro forjat en la
qual va participar el mateix
Rusiñol amb peces de la
seva col·lecció particular. A
L’art del ferro hi haurà al-
gunes de les obres més re-
presentatives de la forja his-
pànica, procedents de di-
versos museus i particulars.

La coordinadora de l’Any
Rusiñol, Margarida Casacu-
berta, assegura que l’èxit
dels actes dedicats a qui va
ser el cap visible del Moder-
nisme ha contribuït a donar
continuïtat a algunes acti-
vitats, com ara una nova
exposició que s’inaugurarà
el 30 de juny a Palafrugell
centrada en Josep Pla, biò-
graf de Rusiñol.

També des de l’Ajunta-
ment sitgetà s’ha anunciat
que a finals d’any comença-
ran les obres de restauració
del Cau Ferrat i que la plan-
ta baixa del Palau Maricel
acollirà a partir del setem-
bre el Centre d’Interpreta-
ció del Modernisme. Casa-
cuberta assegura que la re-
edició de l’obra literària de
l’autor de L’Auca del senyor
Esteve “ja justifica per si
sola l’Any Rusiñol”. ■

Obrealpúblicel
noumuseudela
FundacióSuñol

Redacció
BARCELONA

Barcelona té des d’ahir un
nou museu d’art contempo-
rani, el de la Fundació Su-
ñol, que ocupa 1.000 me-
tres quadrats al cor de l’Ei-
xample, al número 98 del
passeig de Gràcia. S’hi pot
veure una selecció de les
1.200 obres de l’empresari
Josep Suñol, fill del presi-
dent del Barça assassinat
durant la Guerra Civil.

Obres de Man Ray, Dalí,
Miró, Giacometti, Tàpies, els
grup El Paso i Equipo Cróni-
ca i Barceló es poden veure
en el recorregut per un con-
junt que aposta per la figu-
ració menys acadèmica i
l’abstracció menys pura. ■

SánchezPiñol,
d’acordambPàmies

L’escriptorcatalàdemésprojecció internacionalaplaudeix ladecisió
denoanara laFiradeFrankfurtennomdelaculturacatalana

Eva Piquer
BARCELONA

“Em sembla molt bé el que
ha dit el Sergi Pàmies”.
Aquestes són les úniques de-
claracions que l’escriptor Al-
bert Sánchez Piñol vol fer
ara com ara sobre la futura
edició de la Fira de Frank-
furt, en què (cal recordar-
ho?) la cultura catalana
exercirà de convidada d’ho-
nor. Pàmies va explicar que
l’Institut Ramon Llull l’havia
invitat oficialment a Frank-
furt i que ell havia declinat
anar-hi, per motius que pre-
ferianoaclarir.Vadir,aixòsí,
que el que pensa de l’expedi-
ció catalana a Frankfurt “és
il·legal” i que, si ho expressés
en veu alta, “vindrien els
mossos” i el durien “a la
presó, directe”.

Que Sergi Pàmies rebutgi
anar a Frankfurt té una re-
percussió evident, tenint en
compte que és un dels autors
catalans més consolidats. I un
dels més comercials: el seu
últim llibre,Simengesunalli-
mona sense fer ganyotes, va
encapçalar els rànquings de
vendes el dia de Sant Jordi.
Per la seva banda, Albert Sán-
chezPiñolés l’autorcatalàviu
de més projecció internacio-
nal, gràcies a la novel·la La
pell freda. Però tot fa pensar
que Sánchez Piñol tampoc no
voldrà anar a Frankfurt en re-
presentació de la cultura ca-
talana.

“Respecto absolutament
les opinions que tots i cadas-

cun dels escriptors catalans
puguin fer en qualsevol sen-
tit”, va afirmar ahir el direc-
tor de l’Institut Ramon Llull,
Josep Bargalló. Dit això, es
va negar a fer cap altre co-

“Respecto les
opinions de tots
els escriptors
catalans”, diu
Josep Bargalló

mentari sobre el tema. El 13
de juny es presentarà a
Frankfurt el programa de la
cultura convidada, i llavors
ja sabrem amb noms i cog-
noms qui formarà part de la
delegació catalana.

La qüestió de la llista d’au-
tors convidats a Frankfurt fa
temps que està enverinada.
Ara,paradoxalment,mentre
certa premsa s’entesta a de-
nunciarqueelsescriptorsca-
talans d’expressió espanyola
encara no han rebut cap tru-
cada del Llull, hi ha autors
catalans d’expressió catala-
na que se’n desmarquen.

Quim Monzó és un altre
escriptor que s’ha mostrat
molt crític amb Frankfurt.
“És una fira d’editors; la
gent que hi va passa olímpi-
cament del convidat d’ho-
nor. La cultura convidada és
un florero com l’estàtua d’a-
quest senyor amb bigoti. Els
polítics aniran allà a fer-se la
foto”, va declarar Monzó el
8 de maig al Palau Moja, en
un acte amb Sergi Pàmies
on tots dos es van esplaiar
de gust en contra de les ex-
pectatives generades per la
cita alemanya.

L’editora d’Albert Sán-

chez Piñol, Isabel Martí, creu
que s’ha desvirtuat el debat.
“Haurien d’anar a Frankfurt
els autors amb llibres tradu-
ïts a l’alemany, però el més
important és que la cultura
catalana pugui explicar a Eu-
ropa que té un passat, que
hem estat una cultura repri-
mida, que el català no és un
invent de Felipe González”.
L’editora de La Campana hi
veu un efecte col·lateral posi-
tiu: “El món cultural castellà
de Catalunya, que sempre
s’havia considerat només
barceloní, ara té ganes de ser
català. I jo me n’alegro”. ■


