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La soprano ucraïnesa Olga Kul -
chynska, de 24 anys d'edat, ha gua-
nyat la 52a edició del Concurs In-
ternacional de cant Francesc Viñas,
organitzat per la Fundació Puig i la
Fundació Gran Teatre del Liceu, do-

tat amb un premi de 25.000 euros
i en què han participat més de 600
cantants. El segon premi, dotat
amb 15.00 euros, ha correspost ex
aequo al tenor nord-americà Ben-
jamin Bliss, de 29 anys, i al baix bi-
elorús Anatoli Sivko, de 27 anys.

El jurat d'aquesta edició estava
format per Christina Scheppel-
mann, Francisco Araiza, Jesús Igle-
sias, Raina Kabaivanska, Peter Ka-
tona, Enedina Lloris, Joan Mata-
bosch, Lenore Rosenberg, Christian
Schirm, Christoph Seuferle i Ja-

mes Vaughan. Avui diumenge, els
guanyadors d'aquests premis par-
ticiparan en un concert que se ce-
lebrarà al Gran Teatre del Liceu.

Els premiats, a més d'obtenir
els Premis Oficials, aconseguei-
xen altres guardons com borses
d'estudis i contractes per a actua-
cions en diferents teatres. Fundat
per Jacint Vilardell en memòria de
l'insigne tenor català Francesc Vi-
ñas, aquest concurs és un dels cer-
tàmens més importants del món de
l'òpera. Al llarg de la seva història,

han format part del jurat cantants
de la categoria de Renata Tebaldi,
Montserrat Caballé, Victòria dels
Àngels, Giulietta Simionato o Fran-
co Corelli, entre d’altres.

BARCELONA | EFE/DdG

El tenor nord-americà
Benjamin Bliss i el baixista
bielorús Anatoli Sivko
s'emporten el segon premi



La soprano Olga Kulchynska
guanya el Francesc Viñas

Els tres guanyadors del concurs.

ACN
El conseller de Cultura, Ferran

Mascarell i el delegat del Govern a
Girona, Eudald Casadesús, van pre-
sidir ahir a la inauguració dels tre-
balls d’adequació de la necròpolis
del Monestir de Santa Maria de Ri-
poll. La delegació va realitzar una vi-
sita guiada en aquest espai que es
troba al subterrani de la capçalera
del temple, on s’hi concentren més
d’una seixantena de tombes perta-
nyents als segles VIII i XI. 

El conseller de Cultura també va
realitzar, prèviament, una visital’es-
glésia de Sant Pere, on a finals de
 l’any passat s’hi van descobrir, de for-
ma inesperada, quaranta dracs que
els experts han data de 1561, d'un
metre de llargada dibuixats amb co-
lors vistosos al sostre d'aquest edi-
fici romànic. 
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Mascarell visita la
necròpolis del
Monestir de Santa
Maria de Ripoll

El Museu d'Art de Girona va pre-
sentar ahir les dues noves  incor-
poracions a la seva col·lecció. Es
tracta de dues taules renaixentistes
de Joan de Borgonya i una talla bar-
roca atribuïda a Domènec Rovira el
Major, peces adquirides al mercat
antiquari. 

En el transcurs de l’acte de pre-
sentació de les noves adquisicions,
que va comptar amb l’assistència
del director de l'Agència Catalana
del Patrimoni Cultural Joan Plu-
ma i el bisbe de Girona Francesc
Pardo, la directora del museu Car-
me Clusellas, va explicar que les
 obres pertanyien a col·leccions pri-
vades i van sortir a subhasta per im-
ports raonables. «No se solen trobar
peces d'aquestes èpoques, era una
molt bona oportunitat», va afir-
mar la directora, que va detallar que
les obres «ajuden a completar» el
discurs del museu, centrat en el re-
lat català del Renaixement i Barroc.
«Ens permeten fer una lectura més
àmplia de les trajectòries i obres dels
artistes», va afegir.

La directora va explicar que són
peces difícils de trobar i que ha
valgut la pena fer un esforç pressu-
postari per adquirir-les. En total,
han costat 6.000 euros. De mo-
ment, es podran veure durant un
temps en una sala específica amb
les obres recentment adquirides.
Després, les duran a restauració i les
incorporaran definitivament a l'ex-
posició del museu.

Les adquisicions contribueixen
a ampliar el fons de renaixement i
barroc català del Museu d'Art
(md'A) de Girona. Les dues taules
provenen de l'antiga Col·lecció Car-
reras Candi de Barcelona (1915),
obres indubtables de Joan de Bor-
gonya. Es tracta de dos fragments de
retaule que podrien haver estat fets
Catalunya entre els anys 1510 i
1525, segons apunten els estudis de
Joaquim Garriga (professor d'His-

tòria de l'Art Modern a la UdG).
Amb aquesta adquisició, el md'A

amplia l'obra d'aquest destacat pin-
tor del Renaixement català i vol
posicionar-se com a museu de re-
ferència en aquest període. El mu-
seu ja disposa d'obra d'altres des-
tacats pintors del moment.

Joan de Borgonya (Estrasburg ?
- Barcelona ca. 1526) és un dels pin-
tors més representatius a les terres
gironines en aquesta època i un dels
que més va influir en l'art del mo-
ment. Des de principis del segle XVI
es va establir a Catalunya amb una
estada prèvia al regne de València.
El 1519 es va traslladar a Girona des
de Barcelona per realitzar l'encàr-
rec de les sis taules del la vida de
Sant Feliu per al retaule major de
l'església de Sant Feliu. Són pro-
ducte d'aquesta estada a Girona el
retaule de Santa Úrsula i el retaule
de Sant Cebrià d'Esponellà, d'on po-
dria procedir el Calvari que es con-

serva al md'A.
Les taules són pintures sobre

fusta de format diferents. En una
d'elles hi apareix un personatge
assegut de cos sencer. «El perso-
natge és curiós perquè s'assembla
a un personatge que l'autor ja havia
pintat en altres peces que tenim al
museu», va explicar Clusellas, que
va afegir que aquests personatges
tenen «gestos i caracteritzacions
comunes en l'autor».

Si bé la primera peça, segons els
estudiosos, és «indubtablement»
obra de Joan de Borgonya, hi ha
dubtes en l'altra taula. «No podem
assegurar 100% que sigui de Joan de
Borgonya, seria més aviat una obra
del seu taller o entorn», va explicar
la directora.

La talla barroca de Rovira
L'altra adquisició és una talla bar-
roca atribuïda a Domènec Rovira el
Major que podria haver format

part, segons el Francesc Miralpeix
(professor d'Història de l'Art  a la
UdG), del retaule barroc desapare-
gut de Sant Feliu de Guíxols.

La talla barroca de fusta adqui-
rida pel md'A representa un Sant
Joan Baptista que seria atribuïble a
aquest artista, que treballà a Giro-
na a mitjans segle XVII. L'obra co-
incideix estilísticament amb dues fi-
gures exposades al mateix museu:
Santa Eulàlia i Sant Roc, proce-
dents del retaule barroc de Sant Fe-
liu de Guíxols (ara desaparegut)
efectuat per l'escultor cap al 1660.

Les concomitàncies estilístiques
del Sant Joan Baptista estan en cla-
ra sintonia amb l'estil de Domènec
Rovira per diversos motius: el ma-
teix tractament del rostre de mira-
da profunda, l'expressió greu de la
fesomia accentuada per les celles
arrufades, els pòmuls marcats, els
blens gruixuts i ondulants dels ca-
bells.
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El Museu d'Art de Girona compra dues
taules renaixentistes i una talla barroca

Les peces, de gran valor, s’han adquirit al mercat d'antiquari aprofitant una «bona oportunitat» 

Les autoritats egípcies van reco-
nèixer ahir una restauració defec-
tuosa de la barba de la màscara de
Tutankamon, que es conserva en el
Museu Egipci del Caire, després
que aquesta s'enlairés el passat
mes d'agost després d'un accident.
En una roda de premsa celebrada
en una sala limítrofa al museu, el mi-
nistre egipci d'Antiguitats, Mam-
duh a Damati, i el restaurador ale-
many Christian Eckmann van re-
conèixer el dany causat a la figura,
encara que li van restar gravetat. 

Eckmann va precisar que el de-
teriorament, ocasionat per una re-
sina «epoxi» que es va utilitzar per
adherir de nou la barba a la cara,
«pot ser reversible». Els restauradors
«van usar un material conegut com
a irreversible, però en realitat no ho
és en el sentit original de la parau-
la. És difícil de revertir. És una ope-
ració important, però pot fer-se», va
dir Eckmann en declaracions a di-
versos periodistes.

L'expert, que col·labora amb les
autoritats egípcies, va subratllar
que la màscara «podria haver-se res-
taurat millor del que es va fer». No
obstant això, va defensar el material
utilitzat per tornar a enganxar la bar-
ba –resina «epoxy»–, que, segons ell,
sol ser habitual en certs casos, tot i
que hi hagi un debat sobre el seu ús.

La barba portava adherida a la fi-
gura de Tutankamon des de 1944,
22 anys després que la màscara fos
trobada per l'arqueòleg Howard
Carter amb la barba separada de la
cara, va precisar Eckmann.
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Egipte reconeix
una restauració
defectuosa de
la màscara de
Tutankamon

Els assistents a la presentació, amb la talla barroca que representa Sant Joan Baptista de Domènec Rovira.
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