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PRESENTACIÓ A MONTEVIDEO DE LA  
I MOSTRA DE CULTURA CATALANA A L’URUGUAI  

 

� La I Mostra de Cultura Catalana a l’Uruguai es va presentar aquest 
dimarts passat al Palacio Santos, seu del ministeri de Relacions 
Exteriors de l’Uruguai 

 

� L’acte va ser presidit per Luis Almagro, Ministre de Relacions Exteriors; 
Ricardo Ehrlich, Ministre d’Educació i Cultura; Ana Olivera, intendenta 
de la ciutat de Montevideo i Pere Camps, director de la Mostra 

 

 
Dijous 19 d’abril de 2012.- En un acte realitzat al Palacio Santos, seu del ministeri de Relacions Exteriors de 

l’Uruguai, ahir dimarts 17 de d‘abril es va presentar aquest dimarts 17 d’abril a les 13 hores (hora uruguaiana), la 

I Mostra de Cultura Catalana a L’Uruguai que s’inaugurarà el proper 22 d’abril amb el primer dels concerts 

titulats “Barnasants canta a Benedetti”. 

 

A l’acte va ser presidit per Luis Almagro, ministre de Relacions Exteriors; Ricardo Ehrlich, ministre d’Educació i 

Cultura; Ana Olivera, intendenta de la ciutat de Montevideo i per Pere Camps, director de la Mostra. En ell, es va 

fer entrega al cantautor Daniel Viglietti del Premi BarnaSants com a reconeixement a la trajectòria 

artística d’aquest veterà cantautor uruguaià. 

 

El primer en fer ús la paraula va ser el ministre de Relacions Exteriors, Luis Almagro, que entre altres coses va 

afirmar que la I Mostra de Cultura Catalana a l’Uruguai “és un projecte ambiciós, que ens serveix per potenciar 

els vincles que tenim amb Catalunya”. “Hem de mostrar la nostra gratitud –va continuar el ministre-, amb aquest 

festival prestigiós, per venir a l’Uruguai i per tornar amb les cançons de Benedetti”. 

 

El segon en intervenir va ser el director de la Mostra, Pere Camps, que en el seu estil habitual va comentar que 

“és un honor ser a un país que en altres temps va acollir a centenars de catalans, com Margarita Xirgú; alhora que 

també vinc d’un país com Catalunya que en el seu moment va acollir també centenars d’uruguaians que cercaven 

una vida nova. Per tot plegat, puc dir que aquí em sento com a casa”. 

 

Camps va destacar que aquesta mostra amb caràcter de Biennal es un “projecte amb vocació de futur”. “Les 

complicitats –va continuar-, donen força. Gràcies a elles s’armen els canvis i aquest projecte s’ha fet amb 

complicitat”. “De moment la Mostra és modesta, però la seva matriu respon a un projecte ambiciós”. 

 

Per acabar, el director del festival BarnaSants va concloure que: “De vegades les idees necessiten més cap que 

diners, i aquesta és una d’elles”. Per a Camps, “Uruguai i Catalunya són “dos països amb tanta creativitat que 

poden lluitar per defensar les seves cultures”. 

 

Per la seva part, la Intendenta de Montevideo, Ana Olivera, va començar la seva intervenció assegurant que “el 

projecte em sembla espectacular”. La ciutat, que l’any que ve serà capital Iberoamericana de la Cultura, es prepara 



per aquest allau de concerts d’artistes catalans que es prolongaran fins diumenge 13 de maig. I, entre les 

previsions per aquests dies, cal destacar que el pròxim 23 d’abril la capital uruguaiana viurà la diada de Sant Jordi, 

“amb una jornada dedicada a les roses i els llibres, a l’estil de com ho fan els nostres germans catalans”, va afegir. 

 

L’últim en fer ús de la paraula va ser el ministre d’Educació i Cultura, Ricardo Ehrlich. Després de fer menció a 

aquest món en que “les noves tecnologies ens fan trontollar els conceptes de proximitat i llunyania”, va continuar 

sostenint que “la cultura és una manera ideal per compartir i un pilar per a la construcció social”. El ministre va 

definir la Mostra com un “espai de convivència”, i va concloure l’acte afirmant que “aquesta aventura iniciada amb 

el BarnaSants, és perfecte per a poder compartir, per què ha d’arribar el més a prop possible de la gent”. 

 

 

Entrevista a Daniel Viglietti adjuntada 
 
 
Més informació:  
Web – www.barnasants.com 
Bloc – www.barnasantsculturadeautor.com 
 

Sala de premsa específica de la I Mostra de Cultura Catalana a Uruguai:  
http://www.comedia.cat/ca/comediateca/i-mostra-de-cultura-catalana-a-uruguai 

 
 

PREMSA & COMUNICACIÓ  

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl / Marc Gall · Nèstor Lozano · Maria Muñiz 
C/ Bertran 18-20, sobreàtic. 08023 Barcelona · T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

M. [00 34] 620 811 386 · Fax [00 34] 932 46 92 13 · nlozano@comedianet.com · www.comedia.cat 
 


