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Joan Brossa al rodatge de la pel·lícula ‘Màgia a Catalunya’, a Tàrrega el 1983

L’Institut Ramon Llull presentarà exposicions, activitats literàries, teatre, música i cinema a Santiago de Xile i Valparaíso

La cultura catalana viatja a
Xile de la mà de Joan Brossa

Jordi Capdevila
BARCELONA

T
ot va co-
mençar
quan l’histo-
riador xilè

de l’art Sergio Gon-
zález es va interes-
sar per l’obra de
Joan Brossa. Es van
lligar tants caps per
informar-lo correc-
tament que s’ha ar-
ribat a enviar una
ambaixada de cul-
tura catalana a Xile.

Llocs com a poemes. Creació ca-
talana a Xile es titula la mostra
que es farà a Xile des del 6 al
17 de juliol vinent i que, si bé
se centrarà en Brossa, s’am-
pliarà amb molts altres aspec-
tes de la cultura catalana, es-
pecialment el de l’estreta re-
lació que ha tingut amb la
xilena. Serà l’inici d’una am-
baixada de projecció cultural
catalana que es repetirà cada
any de la mà de l’Institut Ra-
mon Llull (IRL) en un país d’I-
beroamèrica, segons va anun-
ciar el director de l’IRL, Xavier
Folch. Encara que l’any vinent
podria no realitzar-se perquè
“estem molt centrats amb
Frankfurt 2007”, segons la
consellera Caterina Mieras.

La mostra de cultura cata-
lana a Xile constarà de 2 ex-
posicions, 6 espectacles d’arts
escèniques, un cicle de cine-
ma, un cicle de teatre con-
temporani, 5 simpòsiums
amb participació de ponents
catalans i xilens, i 31 confe-
rències. Un programa que té
un pressupost de 400.000 eu-
ros i que es desenvoluparà a
Santiago de Xile i Valparaíso.

L’exposició Joan Brossa, des de
Barcelona al Nou Món serà l’eix
central de la trobada i aplegarà
30 poemes visuals, 25 objectes,
sis instal·lacions i sis llibres de
l’artista, fruit de la col·laboració
amb Miró, Tàpies i Perejaume.
La mostra farà després un peri-
ple brasiler a São Paulo, Porto-
alegre i Rio de Janeiro. La co-
missària de l’exposició, Glòria

Bordons, va ressaltar que l’ob-
jectiu és mostrar “tot Brossa”, ja
que es tracta d’una exposició
antològica. Per la seva banda, la
viuda de Brossa, Pepa Llopis, va
dir que era de justícia “fer cir-
cular Brossa perquè es conegui
la seva obra”.

Els espectacles del programa
escènic també es basen en l’es-
tètica Brossa. Hi haurà un es-
pectacle de dansa de Cesc Ge-
labert, un de manipulació
d’objectes a càrrec de Nico Bai-
xas i el concert No de no, de
Carles Santos. També es podrà
veure l’espectacle O de Brossa, de
Pep Bou. El cicle de cinema es
dedica a Pere Portabella, amb
les cintes No compteu amb els dits,
Pont de Varsòvia i Informe general.

Exili d’anada i tornada
➤ La mostra també vol fer un homenatge a l’exili d’anada i
tornada entre Catalunya i Xile i als lligams de solidaritat
establerta per part de Xile en la Guerra Civil Espanyola i per part
de Catalunya en el cop d’Estat de Pinochet. Un dels seminaris
destacats és el que versa sobre Dictadura, transició, memòria històrica
i impunitat, que inaugurarà la consellera Mieras i Isabel Allende,
filla de Salvador Allende. Precisament, els paral·lelismes entre els
règims de Franco i Pinochet i les transicions democràtiques dels
dos països seran tractats per historiadors xilens i catalans.
Quant a l’exili, les Jornadas Homenaje Roberto Bolaño, establert
a Catalunya fugint de Pinochet, volen recordar també els exiliats
catalans que van trobar bona acollida a Xile després de la Guerra
Civil. Una exposició amb obres donades al Museu Salvador
Allende per Miró, Tàpies i Brossa, entre altres, reflecteixen
aquests lligams de solidaritat comuna davant les tiranies.

L’Audiència Nacional, a favor
de tornar els ‘papers’ catalans

Ramon Palomeras
MADRID

L’
Audiència
Nacional
va desesti-
mar ahir

immobilitzar caute-
larment el fons do-
cumental de l’Archi-
vo de Salamanca,
mesura sol·licitada
per la Junta de Cas-
tella i Lleó.

D’aquesta manera, el Tribu-
nal refusa la petició que l’es-
mentada Junta va incloure en
un recurs interposat el passat

21 de març després que el mi-
nisteri de Cultura va desesti-
mar la declaració del Colegio de
San Ambrosio, seu de l’Archivo,
com a Bé d’Interès Cultural, fet
que hauria impedit la sortida
de documents del seu interior.

La reacció del PP no s’ha fet
esperar. María Jesús Ruiz, por-
taveu del govern de Castella i
Lleó, mostra la seva estranyesa
per “la rapidesa” amb què
l’Audiència ha desestimat el
recurs de la Junta, tot desitjant
que en benefici de la qualitat
democràtica de l’Estat espanyol

la decisió tingui empara jurídi-
ca i no hagi estat fruit de les
pressions del govern central i
d’ERC. Per la seva banda, el
conseller de Presidència, el po-
pular Alfonso Fernández Ma-
ñueco, avisa que el procedi-
ment judicial continua obert,
tot recordant l’esmena a la to-
talitat que el seu partit presen-
tarà dijous al Congrés contra el
projecte de llei per a la devolu-
ció dels papers de Salamanca.
L’alcalde de la ciutat castellana,
Julián Lanzarote, anuncia que
sol·licitarà per a la setmana en-

trant una reunió urgent amb el
director del Centre de Patrimo-
ni Mundial de la UNESCO,
Francesco Bandarín, per defen-
sar la integritat dels fons.

Per la seva banda, Gaspar
Llamazares, líder d’IU; Teresa
Cunillera, diputada socialista al
Congrés; i Toni Strubell, porta-
veu de la Comissió de la Digni-
tat, van expressar la seva satis-
facció per una decisió que aju-
darà, com coincideixen, a cal-
mar els ànims d’un assumpte
que havia pres un gir reivindi-
catiu de caràcter populista.

.............................
La Franja dedicarà un
guardó a la memòria de
Jesús Moncada

Joan Tort
LLEIDA

L
a Institució Cultural
de la Franja de
Ponent ha decidit
crear un guardó que
portarà el nom de

Jesús Moncada i es lliurarà
durant la Nit de Cultura de la
Franja. El guardó formarà part
dels coneguts premis Jaume I.
Aquesta és una de les iniciatives
que l’entitat posa en marxa
després de la mort de
l’escriptor de Mequinensa, un
dels principals impulsors de
l’ús del català a la Franja de
Ponent. D’altra banda,
complint amb un dels desitjos
del mateix Moncada i de la seva
família, dijous al vespre es van
llançar des del Pont d’Ebre al
poble vell de Mequinensa totes
les flors que amics i
institucions havien fet arribar
amb motiu del funeral laic que
es va celebrar al tanatori de les
Corts de Barcelona en memòria
de Jesús Moncada. L’acte va
servir per tancar els tres dies de
dol decretats per l’Ajuntament
de Mequinensa, que també
havia declarat Moncada fill
predilecte de la vila. No en va,
Moncada ha universalitzat el
poble, especialment amb Camí
de sirga, la seva novel·la més
emblemàtica, traduïda a 15
idiomes.


