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Restauració de la 
rosassa del Monestir

La rosassa del Monestir és, sens dubte, la peça més 
emblemàtica del nostre patrimoni cultural. Domi-
na simbòlicament el paisatge urbà i serveix d’ico-
na representativa de la ciutat en infinitat de propos-

tes publicitàries, reproduccions, cartells, fullets. És copiada 
imaginativament en pintures, escultures, en joieria, en pas-
tisseria. És, també, una de les millors rosasses del gòtic cata-
là, tant per les seves dimensions com per la decoració de tra-
ceries el dibuix de les quals és similar al del transsepte sud de 
Notre Dame de París, Santa Maria del Pi a Barcelona o la de 
Tarragona  Això no obstant, el seu estat de conservació mani-
festa evidents senyals d’envelliment, ja que és un element 
feble que pateix deformacions originades pel vent i les oscil·-
lacions tèrmiques i l’afecta el pas del temps com en altres 
parts del mateix monument. La darrera restauració, portada 
a terme per l’arquitecte Jordi Ambrós, el 1979, va consolidar-
la corregint desplaçaments en un moment cabdal, ja que va 
aconseguir frenar-ne una situació crítica de ruïna que s’esde-
venia immediata. Llavors es va observar com una important 
esquerda longitudinal travessava la rosassa, moviments en 
les articulacions dels elements petris, vitralls separats i en 
general debilitació del material per acumulació de tensions. 
El treball de restauració va actuar sobre els punts principals 
de la malaltia, assegurant-ne  l’estructura, rejuntant amb 
morter, recomponent els vidres amb silicona. Però alguns 
d’aquests materials tenen data de caducitat i els trenta anys 
transcorreguts des de la restauració fan pensar que potser 
caldria fer-li un control i una revisió. •
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xaRxa. El tinent d’alcal-
de de Cultura de la ciutat, 
Xavier Escura, se suma a la 
petició del regidor de Cultu-
ra de Figueres, Ciro Llueca, 
que va demanar en una com-
pareixença al Parlament el 
passat 22 d’abril, en repre-
sentació de la Xarxa Trans-
versal, la creació d’una nova 
llei de cultura. L’objectiu és 
regular més el sector i que 
els ajuntaments tinguin les 
eines necessàries per poder 
dur a terme polítiques cul-
turals comunes per a tot el 
territori.

no comercial, entre d’altres, 
sempre depenent de la volun-
tat de cada govern local. Per 
això va dir que cal que les ciu-
tats del territori serveixin a 
la ciutadania una oferta cul-
tural de proximitat i qualitat 
regulada per llei.

Segons ha declarat Xavier 
Escura, “és important que 
els municipis anem fent 
pinya i unifiquem esforços 
per fer sentir la nostra veu, 
ja que moltes vegades ens 
sentim massa sols fent les 
programacions culturals. 
En aquest sentit, la Xarxa 
Transversal és una gran ini-
ciativa que esperem que duri 
molt de temps”. •

Un grup de regidors demana una 
llei per a la cultura a Catalunya
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Proposta. Xavier Escura se suma a aquesta petició feta al Parlament 

Escamilla homenatja Rubianes
de neologismes. Creava parau-
les molt estranyes i surrealistes 
que ell mateix definia”.

Escamilla ha publicat també 
recentment Historias de detecti-
ves, on explica anècdotes i casos 
reals de detectius de tot el món.

LLETRES. L’escriptor David 
Escamilla, col·laborador del 
DIARI, ha publicat un llibre  
sobre el desaparegut humorista 
Pepe Rubianes, Rubianes 100 x 
100 (Planeta). Escamilla explica 
que és un homenatge a “l’amic 
i a l’actor, a la persona i al come-

diant”, que sorgeix d’una sèrie 
d’entrevistes, en què va expres-
sar les seves opinions de la vida, 
l’amor, el teatre, la política o la 
mort. El llibre, a més, incorpora 
un original diccionari amb les 
paraules que el mateix Rubianes 
es va inventar, “era un creador  _C. Mercader

Lletres. L’escriptor publica un llibre sobre l’humorista

La xarxa transversal és un 
consorci de 15 ciutats catala-
nes que produeixen i inter-
canvien productes cultu-
rals. Són Figueres, Girona, 
Granollers, la Seu d’Urgell, 
Lleida, Manresa, Mataró, 
Olot, Perpinyà, Reus, Sant 
Cugat del Vallès, Tarragona, 
Tortosa, Vic i Vilanova i  
la Geltrú. 

Ciro Llueca, expresident 
de la Xarxa Transversal, va 
explicar en el seu parlament 
que els municipis són els 
encarregats de programar 
el teatre, la música, la dan-
sa, el circ, les actuacions fol-
klòriques, el teatre per a les 
escoles, els tallers o el cinema 

Portada del llibre  #CEDIDA


