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Desembarcament a Xile
La cultura catalana, amb Joan Brossa com a emblema, es
presenta a Santiago amb art, literatura i espectacles

El fred hivern andí de Santiago
de Xile acull des d’ahir fins al
17 de juliol Llocs com poemes: cre-
ació catalana a Xile, amb la fi-
gura de Joan Brossa com a eix.
L’Institut Ramon Llull i diver-
ses entitats xilenes han orga-
nitzat un autèntic desembar-
cament de la cultura catalana
amb exposicions, activitats li-
teràries i un festival d’arts es-
cèniques, un cicle de drama-
túrgia i un altre de cinema, un
taller de teatre, dansa, música,
seminaris i conferències.

El seminari Dictadura, Transi-
ció i memòria històrica i impunitat
va obrir oficialment el progra-
ma d’activitats a la Casa Cen-
tral de la Universitat de Xile, si-
tuada a dues passes de la Casa
de la Moneda, on fa quasi 32
anys el president Salvador
Allende va morir acorralat per
les bombes dels militars col-
pistes. Ahir, la seva filla Isabel,
en nom de la fundació que
porta el nom del seu pare, va
presidir la cerimònia inaugu-
ral al costat de la consellera de
Cultura de Catalunya, Cateri-
na Mieras. “Avui em sento entre
germans”, va dir Allende, que
va recordar els lligams “soli-
daris” que van unir els oposi-
tors polítics de Xile i Catalunya
durant la dictadura d’Augusto
Pinochet i Francisco Franco.
“Les generacions que van venir
després de la dictadura van
créixer en la total ignorància
del que aquí havia passat”, va
dir Allende, segons la qual,
però, “a poc a poc ens estem
adonant que la memòria his-
tòrica és el valor essencial del
desenvolupament democràtic
dels pobles”. Per sorpresa dels
organitzadors, el rector de la
Universitat, Jorge Litvak, es va

excusar de participar en la in-
auguració per evitar que un
conflicte intern que afecta la
institució “tregui la rellevància
que l’acte es mereix”. El semi-
nari durarà fins divendres i
comptarà amb especialistes xi-
lens i catalans.

El segon plat fort arribarà
avui, quan Mieras i els comis-
saris Glòria Bordons i Sergio
González obriran al públic al
Museu d’Arts Visuals de San-
tiago (MAVI) l’exposició Joan
Brossa, des de Barcelona al Nou
Món. Es tracta d’una mostra
que itinerarà i vol donar a co-
nèixer l’univers brossià amb
poemes visuals, objectes, ins-
tal·lacions, cartells, llibres, fo-
tografies i paraules del poeta
visual. Entre d’altres, s’exhi-
beixen treballs com el llibre
Novel·la, que Brossa va fer amb

La consellera de Cultura, Caterina Mieras, i Isabel Allende, filla de Salvador Allende, ahir a Santiago de Xile
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dona amb els xilens Benjamín
Galemiri i Marco Antonio de la
Parra. D’altra banda, hi haurà
un homenatge a l’escriptor xilè
Roberto Bolaño, mort el juliol
del 2003 després de viure du-
rant quasi 25 anys a Catalunya.
I per als amants del cinema, hi
haurà un cicle de pel·lícules de
Pere Portabella a la Universitat
Catòlica de Xile.

Tàpies, la provocadora ins-
tal·lació Intermig, que usa armes
en lloc de violins, i el poema vi-
sual Oda a Marx. A més d’ob-
jectes, el MAVI oferirà un es-
pectacle de màgia i poesia
escènica, Poemancia, creat a par-
tir de la col·laboració de Brossa
amb el mag Hausson, així com
una conferència sobre el poeta
a càrrec de Jordi Coca.

Solidaritat artística
L’altra exposició central del
programa serà Porteu llavors
blanques: selecció d’artistes
catalans del Museu de la So-
lidaritat Salvador Allende, in-
tegrada per obres de Miró, Tà-
pies, Ponç, Muntadas, Miralda
i Viladecans, entre d’altres. Es-
pecialment significativa és la
peça Cap de dona ocell, que
Miró va fer expressament per
al museu l’any 1976 amb la
condició que no anés a San-
tiago fins al retorn de la de-
mocràcia.

Pel que fa a arts escèniques, al
Centre Cultural Matucana 100
s’oferiran tres espectacles com
ara, entre d’altres, un de Pep
Bou i les seves bombolles. I en el
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La filla de Salvador
Allende, Isabel, rep

la delegació
catalana i diu estar

“entre germans”

El nou espectacle
de Távora, a Peralada

Tot a punt per a un
Senglar Rock lleidatà
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Després de
Guadalaja-
ra, li toca el
torn a

Santiago de Xile, on
la cultura catalana
desplega ara els
seus encants. La filla
de Salvador Allende,
Isabel, va fer ahir
d’amfitriona.

terreny literari han viatjat a
Santiago els dramaturgs Mercè
Sàrries i Pau Miró. De Pau Miró
es farà una lectura de l’obra Plou
a Barcelona, mentre que hi haurà
semimuntatges de les peces En
defensa dels mosquits albins, de Sàr-
ries, i Barcelona, mapa d’ombres,
de Lluïsa Cunillé. Els drama-
turgs, a més, tindran l’oportu-
nitat de debatre en una taula ro-

Les altres llengües de Xile
i el model del català
➤ El desembarcament de la cultura catalana a Xile anirà de
bracet amb un programa acadèmic que mostrarà les
diverses disciplines de la investigació a Catalunya i que
inaugurarà un espai de diàleg amb el país llatinoamericà.
Al simposi sobre memòria històrica s’hi sumarà l’anàlisi del
model català de gestió de drets lingüístics per aplicar a Xile,
on hi ha els dialectes originaris que van sobreviure a la
conquesta espanyola i a la imposició del castellà. A la
Universitat de Xile es faran els seminaris L’ensenyament del
català i Polítiques lingüístiques i democràcia a Xile i Catalunya, i a
partir d’ara s’impartiran classes de català gràcies a un acord
amb el Ramon Llull. A 500 quilòmetres al sud de Santiago,
a la Universitat Catòlica de Temuco, es farà un col·loqui de
tres dies sobre plurilingüisme.

◆◆


