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DIARI DE BALEARS
DIJOUS, 26 DE NOVEMBRE DEL 2009

Cultura queda sense
delegada de museus
i biblioteques
Maria Antònia Ferragut ha acabat el contracte amb la Conselleria, que a partir
d’ara deixarà el càrrec vacant, perquè “s’ha de racionalitzar el pressupost”
Text: L. Acedo / F. Marí
PALMA Des d’ahir la Conse-

lleria de Cultura no té delegat de museus i biblioteques. Maria Antònia Ferragut, que havia ocupat el
càrrec d’ençà de l’inici
d’aquesta legislatura, ha finalitzat el contracte amb
l’Administració autonòmica i no l’hi han renovat. La
Direcció General de Cultura, que dirigeix Pere Joan
Martorell, va admetre ahir
que ningú no assumirà les
tasques de la delegada,
sinó que “les funcions
seran repartides dins la
mateixa conselleria”.
Ferragut, a part dels assumptes relatius a biblioteques estatals, museus i arxius, també s’encarregava
de la gestió cultural de
l’Euroregió que, segons

explicà ahir Martorell, podria ser assumida per Presidència del Govern.
Pel que fa als motius de la
vacant, Martorell exposà
que es deuen a la crisi i
que pretenen “racionalitzar el pressupost i els recursos de què disposam”,
assegurà. De totes maneres, fonts de la Conselleria
admeteren ahir que no
serà l’única retallada, sinó
que “s’esponjaran més
càrrecs”.
Així les coses, els assumptes relacionats amb
els museus (una tasca laboriosa tenint en compte
que el de Mallorca i el
d’Eivissa es troben en
obres) i les biblioteques
serà assumit per la cap del
departament,
Catalina
Ferrando, i pel cap de Servei, Miquel Àngel Lladó.•

L’escriptor Sebastià Bennasar ahir a l’Àgora. Foto: Joan Torres

Bennasar ‘mata el
president’ a Palma
PALMA L’escriptor i col·laborador del diari de dBalears
Sebastià Bennasar presentà
ahir a la llibreria Àgora el
seu darrer llibre, una
novel·la negra titulada
Mateu el president (Cossetania Edicions).
Una agenda negra, un
crim, la troballa del cap
d’un mosso d’esquadra
dins un cotxe i un complot
de l’extrema dreta barcelonina i la burgesia de la ciutat comtal per assassinar
Joan Laporta són alguns

dels ingredients de la nova
obra de l’escriptor, que ahir
la presentà acompanyat de
l’escriptor Miquel Vicens
Escandell.
A Mateu el president, la
quarta novel·la negra del
mallorquí, el protagonista
torna a ser, com a Jo no
t’esper, Jaume Fuster, qui
du endavant la investigació
per desmantellar el complot contra qui Bennssar
defineix com “el millor ambaixador de la cultura catalana”.• dB

La plaça de Maria Antònia Ferragut no serà ocupada.

Jaume Reus, Pau Castanyer i Mikel Rubirala.Foto: P. Bota

Pau Castanyer
retorna al Tzolkin
PALMA El ritual de l’antic

calendari maia ha servit
de font d’inspiració a Pau
Castanyer per presentar el
nou poemari, Tzolkin, un
llibre en el qual els sentiments, la natura i l’esdevenir diari són una part fonamental.
L’espai cultural de Can
Alcover acollí ahir de capvespre la presentació
d’aquest nou llibre, editat
per Documenta i en el
qual a través dels versos
es revelen alguns dels se-

crets d’aquesta ètnia i les
semblances rítmiques del
seu autor.
L’acte també inclou l’actuació musical de Jaume
Reus, membre de Cranc
Pelut, i de l’il·lustrador
Mikel Rubiralta, que ha
creat els dibuixos que vesteixen el llibre.
Ahir Rubiralta també
mostrà aquest art, en directe, a Can Alcover.
Tzolkin és el número 48
de la col·lecció Magatzem
Can Toni.• dB

