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Elvalenciàmésantic
Descobreixen un
crani humà que es
porta 70.000 anys
amb els neandertals

Ester Pinter
VALÈNCIA

Els avantpassats més prò-
xims dels neandertals que
es coneixien fins ara tenien
al voltant de 440.000 anys.
Aquest abismal buit per a
l’estudi de l’evolució huma-
na, no obstant, s’ha reduït
ara amb la troballa a la cova
de Bolomor de Tavernes de
la Valldigna del crani d’un
home, concretament un
parietal, que només es
porta amb els neandertals
clàssics 70.000 anys. El di-

rector d’investigació d’Ata-
puerca i catedràtic d’antro-
pologia humana de la Uni-
versitat Complutense de
Madrid, Juan Luis Arsuaga,
assegurava ahir a València
que es tracta d’una “peça
fonamental per estudiar
l’evolució humana a Euro-
pa”, ja que la seva anàlisi
“ajudarà a resoldre com
van evolucionar els homes
primitius fins a convertir-
se en els neandertals clàs-
sics, d’uns 60.000 anys
d’antiguitat, que coneixíem
fins ara ”.

El parietal trobat, de
130.000 anys d’antiguitat,
pertanyia a un tipus
d’home a qui els científics
han batejat com a nean-
dertal arcaic, els neander-

tals més antics. Van viure
en el trànsit del Plistocè
Mitjà i el Superior i en un
moment “sobre el qual hi
ha pocs registres i el
màxim que s’havia trobat
eren restes dentals”, va
afegir Arsuaga.

Aquesta resta antropolò-
gica, la més antiga trobada
al País Valencià, va ser pre-
sentada ahir a la seu del
Museu de Prehistòria de Va-
lència. Arsuaga va afegir
que la cova on ha aparegut
el parietal constitueix jun-
tament amb altres dos jaci-
ments valencians, el de Ma-
lladetes (Barx) i de Parpalló
(Gandia) “un conjunt que
m’atreviria a comparar
amb el d’Atapuerca”.

La directora del museu,
Helena Bonet, va explicar
que la troballa es va produir
en estudiar un dels blocs de
material bretxós que van
rodar al peu de la la cova per
unes extraccions mineres. ■J.L. Arsuaga, al centre, davant el crani ■ DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Els vitralls foscos dissenyats per Barceló no convencen el president del capítol ■ DANI CARDONA/REUTERS

Malestaralacatedral
L’Església critica la intervenció de Miquel Barceló a la capella
del Santíssim de la seu de Palma, sobretot els vitralls i el Crist

Laura Moyà
PALMA

Quan Miquel Barceló va in-
augurar fa unes setmanes
la seva intervenció a la ca-
pella del Santíssim de la seu
de Palma, sabia que s’en-
frontaria a nombroses crí-
tiques perquè no és un fet
comú que un artista con-
temporani rehabiliti un
espai del segle XIV. Allò que
probablement no s’imagi-
nava, o tan sols intuïa, era
que l’Església es convertís
en la seva principal detrac-
tora.

Canonges, membres del
capítol catedral, i capellans
de diverses parròquies de
Mallorca han mostrat el seu
“malestar” per una obra
que no qüestionen estètica-
ment, però que no conside-
ren “apropiada” per a la
funció que ha de complir:
un lloc de reserva on es rep
l’adoració.

Vitralls grisos
La polèmica deixa de banda
el mural ceràmic i se centra
en els vitralls. Segons Joan
Darder, president del capí-
tol, el resultat “no és l’acor-
dat”. “El contracte de Mi-
quel Barceló deia clarament
que les seves propostes ha-
vien de tenir el vistiplau del
capítol –afegeix Darder–.
Quan ens va presentar el
projecte final ens va parlar
d’un món submarí que mos-
traria allò que es veu a sis

metres de profunditat, però
ens hem trobat amb uns vi-
dres grisos que donen fos-
cor a la capella”. Un canvi
que “no va ser aprovat” i
que “l’artista va decidir dur
a terme pel seu compte”. “A
la capella li falta més llum
natural i alegria, perquè els
vidres són tristos i no re-
flecteixen els colors del Me-
diterrani”. Barceló “és un
creador que contínuament
canvia”, per això ha estat
impossible “conèixer el pro-
jecte definitiu”, sobretot
quan el dia de la inaugura-
ció s’apropava sense els vi-

tralls al seu lloc. Uns vitralls
que sempre han estat
motiu de polèmica. Barceló
va acabar d’instal·lar el
mural ceràmic el 2003 i fins
al 2007 no va poder acabar
la seva obra. Per què? Per-
què no hi havia diners per
finançar-los.

Autoretrat qüestionat
Un altre punt conflictiu és
la imatge del Crist creada
per Miquel Barceló a la ca-
pella. El pintor mallorquí va
assegurar durant la presen-
tació de la capella que es
tractava d’un “autoretrat”,

fet que no ha agradat a la
comunitat religiosa, que es
demana si, a partir d’ara,
hauran “d’adorar Barceló”.
“Li vam demanar que el
Crist estigués damunt una
creu, però tampoc no ens
va fer cas. El resultat queda
molt difús, no és la imatge
del Ressuscitat sol·licitada”.
Per evitar més problemes,
Darder va optar per pin-
tar-la de blanc per “endol-
cir-la” i ressaltar-la.

Miquel Barceló va afir-
mar, abans de la represen-
tació teatral de Paso Doble
a Sa Llonja, que acceptava

“totes les crítiques” que la
seva obra estava tenint.
“Tothom té dret d’opinar”,
sobretot l’Església i Joan
Darder, qui “s’haurà d’acos-
tumar a veure la capella
perquè hi passeja cada dia”,
en paraules de l’artista.

De tota manera ningú no
qüestiona el valor artístic
de la capella. Només es de-
manen si el “divisme” de
Barceló, segons Joan Dar-
der, no ha fet que l’obra a la
catedral de Palma s’hagi
convertit en un element es-
tètic no adequat per orar, la
seva funció primordial. ■

Qualitat absoluta al
servei d’unes explica-
cions sobre biologia

que ensenyen l’origen de la
vida i arriben a la seva evo-
lució més alta, a través de
l’art, i també més baixa,
amb els estira-i-arronsa
que incorregiblement re-
presenten els homes i les
dones en les seves relaci-
ons. Així, Orion divideix en
tres parts aquesta evolució,
i les titula La matèria, La
vida i L’ésser humà.

És un desenvolupament
narratiu que el vídeo projec-
tat a la paret de fons s’en-
carrega d’assenyalar de ma-
nera redundant i fins i tot
excessiva, ja que no dóna
lloc a cap dubte; l’objectiu és
tan acadèmic que la poesia
de la dansa és pràcticament
aniquilada per l’esforç de
fer-se entendre. L’especta-
dor no intueix sinó que hi
llegeix els àtoms, les cade-
nes d’ADN, les mutacions
genètiques, l’evolució dels

animals fins al mico i final-
ment l’arribada de l’home.
Per això, segurament és la
tercera part la que millor
permet retrobar-se amb les
emocions, ja que no hi ha
res a entendre: les relacions
afectives dels humans són
il·lògiques per definició, i,
per tant, és un tema que
permet variacions insospita-
des i una mirada més lliure
que aquella a què obligaven
les escenes anteriors.

Tot i així, és innegable la
qualitat del muntatge en el
seu tot i, especialment, dels
set ballarins. La seva tècni-
ca és perfecta, la seva per-
sonalitat està sempre per
damunt dels increïbles mo-
viments del cos i de la mida
infinitament petita de les
partícules en què Orion els
converteix.

L’espectacle és brillant
per la combinatòria de mo-
viments que ofereix i pel ric
encadenament entre ells,
així com també per un ves-
tuari de formes i colors sor-
prenents, tota una cons-
tel·lació per observar amb
esperit científic.
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La qualitat del
muntatge d’‘Orion’
és innegable, com
la dels ballarins


