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Barcelona

El laberint de Brossa
| La Fundació Joan Brossa negocia amb l’Ajuntament de Barcelona el trasllat al Palau Desvalls, situat
al costat del Parc del Laberint d’Horta | L’edifici està gairebé ruïnós i la rehabilitació serà molt costosa

Maria Ortega
BARCELONA

La Fundació Joan Brossa
està negociant amb l’Ajun-
tament de Barcelona la
possibilitat de traslladar-se
al Palau Desvalls, una anti-
ga finca del segle XVIII si-
tuada a l’entrada del Parc
del Laberint d’Horta que
actualment presenta un as-
pecte pràcticament ruïnós.
Aquesta iniciativa perme-
tria la unificació en un sol
edifici de les diferents ins-
tal·lacions de la Fundació i
acostaria Brossa al Labe-
rint, que és un aspecte re-
corrent en la seva obra. A
més, donaria resposta a
una reivindicació històrica
dels veïns d’Horta, que fa

anys que volen donar utili-
tat a aquest antic palau. De
moment, però, encara no
s’ha tancat cap acord, per-
què les negociacions van
quedar interrompudes a
l’espera que es consolidés el
nou govern municipal.

El consistori i el Districte
d’Horta-Guinardó ja fa anys
que estudien un pla d’usos
per donar sortida a l’antic
palau del marquès Joan An-
toni Desvalls, ja que la seva
rehabilitació –xifrada en un
mínim de set milions
d’euros, segons el Distric-
te– suposaria una inversió
molt gran que “cal amortit-
zar donant-li alguna utili-
tat”. El Districte va recupe-
rar, fa pocs mesos, l’avant-
projecte de rehabilitació

d’aquest palau, realitzat fa
quatre anys, i va establir
contactes amb l’Institut de
Cultura de Barcelona, per
donar-li un ús cultural.

Prop del poema visual
La Fundació valora molt po-
sitivament aquesta propos-
ta, però demana a l’Ajunta-
ment que assumeixi els cos-
tos tant de la rehabilitació
com del manteniment de
l’edifici, que representen
una quantitat massa eleva-
da per al seu pressupost. As-
seguren que la Fundació viu
de les subvencions públi-
ques i dels “pocs diners” que
generen els drets de l’obra
del poeta i les exposicions i
que, per tant, no pot assu-
mir aquesta inversió. Cre-
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El Palau Desvalls, a l’entrada del Parc del Laberint, està molt deteriorat tant pel que fa a la façana com a la coberta i sobretot a l’interior ■ JOSEP LOSADA

Una línia
amb pocs
usuaris

Estudien
l’ampliació fins
a Cornellà de la
L77, que uneix
Sant Boi amb
l’aeroport

El Palau Desvalls, propietat
del marquès de Llupià i Alfar-
ràs, es va construir a finals
del XVIII com a casa de camp,
i ja en època romàntica es va
redecorar amb motius àrabs.
A finals del segle XX, la famí-
lia del marquès va cedir la
propietat de la finca a l’Ajun-
tament de Barcelona.

L’any 1993, gràcies a una
donació econòmica de la Unió
Europea, es va fer una reha-
bilitació global del Parc. El
Palau Desvalls, però, va que-
dar fora d’aquest projecte, i
només se’n va restaurar l’ala
dreta, que acull el Centre de
Formació del Laberint.

Un palau en ruïnes
Avui el palau està molt de-

teriorat, pràcticament ruï-
nós, i ha d’estar envoltat per
una tanca per evitar acci-
dents. L’interior també està
molt malmès, cosa que impe-
deix que pugui obrir les por-
tes al públic. Només una sala
ha estat rehabilitada per al
rodatge de la pel·lícula El per-
fum.

L’historiador d’Horta Desi-
deri Díaz assegura que el
palau no es rehabilita des del
1972: “Com més temps passi,
més cares seran les obres”.
Creu que l’Ajuntament hauria
d’invertir més a mantenir el
patrimoni de la ciutat.

uen que cal “més vinculació
de l’Ajuntament” i recorden
que l’obra de Brossa “és un
patrimoni important de
Barcelona”. Tot i així, estan
il·lusionats amb la possibili-
tat de traslladar-se a Horta,
barri del poeta, molt a prop
del poema visual de Brossa
que hi ha al costat del Velò-
drom: “Ens interessa pel lli-
gam que tenia Brossa amb
el barri; a més a més, ell
havia mostrat interès per-
què el Palau Desvalls acollís
un museu de la màgia”.

Si el projecte tirés enda-
vant, la Fundació Joan
Brossa traslladaria al palau
la seva exposició perma-
nent, l’arxiu i la biblioteca,
que actualment estan sepa-
rats en tres edificis. ■




