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Gairebé el 85%parla la
llengua catalana
❘ BARCELONA ❘ El coneixement i
l’ús del català segueixen la lí-
nia ascendent dels últims anys
i avui el nombre de parlants
se situa en el 84,3% de la po-
blació catalana. És una de les
dades aportades per l’Infor-
me de política lingüística
2012 de la Generalitat, que
es va fer públic ahir. El nivell
de comprensió és del 97%,
mentre que el 70% l’escriu.
Amb aquestes dades, el con-
seller de Cultura, FerranMas-
carell, va constatar que la si-
tuació de la llengua catala-
na millora.

RosaMaria Sardà,
premi Anna Lizaran
❘ BARCELONA ❘ Els XIX Premis
Butaca deTeatre de Catalu-
nya van concedir ahir el pre-
mi HonoríficAnna Lizaran a
l’actriu Rosa Maria Sardà en
reconeixement a la seua tra-
jectòria professional. S’entre-
garan el 3 de desembre.

La viquipedista
delMorera, a la
FundacióMiró
de Barcelona
La historiadora de l’art
lleidatana Esther Solé
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❘LLEIDA ❘ La historiadora de l’art
lleidatana Esther Solé es con-
vertirà en la pròxima viqui-
pedista resident de la Funda-
ció Miró de Barcelona. La
Fundació Joan Miró iAmical
Wikimedia, associació que
promou laViquipèdia en ca-
talà, van firmar un conveni
de col·laboració per millo-
rar i revisar els continguts de
Joan Miró a l’enciclopèdia
col·lectivaViquipèdia.

Solé serà l’encarregada de
coordinar la comunitat d’edi-
tors voluntaris i exercir de
pont entre els editors i els ma-
terials que la fundació posa a
la seua disposició.També es
perfeccionaran els articles ja
existents sobre el pintor ca-
talà i s’incidirà en l’augment
de continguts en diferents idi-
omes que es consideren es-
tratègics, com el rus o el japo-
nès.

Cal recordar que la lleida-
tana ja es va convertir el març
passat en la primera viquipe-
dista (de la comunitat catala-
na) del sud d’Europa a exer-
cir aquesta funció al conver-
tir-se en la viquipedista resi-
dent del Museu Morera, on
incorpora (allibera gratuïta-
ment) tota la informació tant
escrita com gràfica dels artis-
tes del fons del museu dels
quals han passat més de 80
anys de la seua mort, data en
què desapareixen els drets
d’autor.

El CAEM estudia
l’autenticitat d’una nova
obra inèdita de Sorolla
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Company, davant del Sorolla que va traure a la llumel CAEM l’any passat.

❘ LLEIDA ❘ El Centre d’Art d’Època
Moderna de la UdL, el CAEM,
podria haver descobert un nou
Sorolla inèdit. I és que recent-
ment una de les peces que estu-
dia l’entitat ha obtingut l’opi-
nió positiva d’una experta en
Sorolla, Isabel Justo, de la Ins-
titució Joaquín Sorolla d’Inves-
tigació i Estudis, segons va con-
firmar ahir a la cadena Ser el di-
rector d’aquesta institució, el ca-
tedràtic d’Història de l’Art de
la UdL,Ximo Company. Es trac-
ta d’un retrat, de petites dimen-
sions, que podria ser del metge
de la família del pintor. Un ex-
trem que encara s’ha de confir-
mar, segons va explicar Com-
pany. Segons la seua opinió,
l’obra podria assolir un impor-

tant valor de mercat. “El retrat
que hem descobert podria tenir
un valor d’uns 100.000 euros.
Potser una mica més. És petit
però és de molta, molta quali-
tat.” Fa uns mesos que el CA-
EM estudia aquesta obra per en-
càrrec del seu propietari, un
col·leccionista privat. Està fir-
mada per Sorolla encara que el
centre vol confirmar l’autoria.

Entre altres experts, el CA-
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EM també ha demanat l’opinió
a una descendent de Sorolla.
Aquesta familiar no ha confir-
mat que es tractés d’una obra
de l’artista però tampoc ha ne-
gat aquesta possibilitat.

De moment, des del centre es
treballa per ampliar les fonts
amb la finalitat de corroborar
amb tota certesa que es tracta
d’un retrat del pintor valencià.

S’ha de recordar que al maig

de l’any passat el CAEM ja va
confirmar l’existència d’un al-
tre Sorolla, com va avançar SE-
GRE. En aquella ocasió es trac-
tava de l’obra Estudio de Cris-
to, un oli sobre tela de 97 x 62
centímetres, l’excepcionalitat
del qual es basava en l’“escas-
setat de pintura religiosa de la
seua prolífica trajectòria”, se-
gons va explicar Company en
aquell moment.

LA SEGONA VEGADA

El maig de l’any passat ja

va traure a la llum un altre

Sorolla inèdit després de

mesos d’investigacions

Creu que podria ser del pintor valencià

Jaume Plensa i la poesia de l’escultura, en una fotografia d’arxiu de l’abril de l’any 2007.

Plensa, premiVelázquez per la
seua“gran intensitat estètica”
És l’autor de l’escultura de la plaça Víctor Siurana, que ha generat queixes
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peces del creador, l’obra del qual
plasma la preocupació per la hu-
manització de l’espai urbà.

Una d’aquestes és Pont deTer-
ra, a l’accés principal al Recto-
rat de la UdL. La peça mostra
una selecció de noms de viles i
ciutats que tenien representació
a les Corts i Parlaments dels seus
respectius territoris i que forma-

ven part de la Corona d’Aragó
a la baixa edat mitjana. L’esmen-
tada representativitat indicava
un nivell econòmic i demogrà-
fic prou elevat per estar a les
corts.

Fa dos setmanes el Síndic, Jo-
sep Giné, va instar la Paeria a
prendre mesures per evitar cai-
gudes de vianants que entrepus-

sen amb els noms i va suggerir
retirar o traslladar la peça arran
de les queixes d’una veïna que
hi va caure.

Així mateix, la Fundació So-
rigué de Lleida compta en el seu
fons amb el quadre Llimbs II,
una peça d’1,95 per 1,98 metres
de l’any 1989, en tècnica mixta
sobre paper.
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❘ MADRID ❘ Un any després d’haver
estat guardonat amb el Premio
Nacional deArtes Plásticas, Jau-
me Plensa (Barcelona, 1955), un
dels representants consagrats de
la nova escultura, amb obres en
espais públics de tot el món en
els quals intenta fer visible la po-
esia, va ser distingit ahir amb el
premiVelázquez. La renovació
del llenguatge plàstic de l’escul-
tura i les propostes de gran “in-
tensitat estètica” d’aquest artis-
ta van ser aspectes destacats pel
jurat del premiVelázquez, dotat
amb 100.000 €, segons la reso-
lució feta pública pel ministre de
Cultura, José IgnacioWert, el de-
partament del qual atorga el
guardó.Va destacar “la coherèn-
cia d’una trajectòria en la qual
ha renovat el llenguatge plàstic,
integrant poesia i conceptualit-
zació amb propostes de gran in-
tensitat estètica”.

Plensa va confessar sentir-se
“hiperemocionat” per la con-
cessió d’aquest premi. “És un
somni, només el nom deVeláz-
quez ja és aclaparador”. L’escul-
tor, que es troba a Barcelona i
acaba d’arribar de Chicago i No-
vaYork, on es va estar un mes
per preparar dos exposicions, va
indicar que no esperava el pre-
mi, però que el segueix “des de
sempre”, ja que és “el que so-
mia tot artista”.

Lleida compta amb diverses


