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■ Les referències a Rafael i al Re-
naixement són constants en les
obres i el procés creatiu del geni
surrealista, que en nombroses
ocasions havia reivindicat la igu-
ra del pintor italià. Ara, el Museu
Dalí de Figueres aprofundeix en
aquesta inluència amb l’exposi-
ció Dalí-Rafael, un somieig pro-
longat, amb motiu de la cessió
temporal  del quadre de l’artista
renaixentista, Verge de la rosa,
conservat al Museu del Prado.
L’exposició es va inaugurar ahir a
la tarda i  l’obra mestra es podrà
contemplar a Figueres ins al  de
gener, quan tornarà a Madrid.

La peça, pintada cap al ,
s’exhibeix acompanyada d’un
quadre de Dalí de la seva etapa
místico-nuclear, L’ascensió de
Santa Cecília (), que, junta-
ment amb material inèdit del ta-
ller, permet entendre el procés de
treball de Salvador Dalí. 

Així, la Fundació Gala-Salvador
Dalí fa realitat «un somni» del
geni: exposar la seva obra al costat
de la de Rafael. «Havia sigut un
dels seus grans desitjos en vida»,
va explicar el president de la Fun-
dació, Jordi Mercader.

L’exposició permet un «diàleg
real» entre els dos artistes, segons
ha explicat el director del Museu
del Prado, Miguel Falomir. «En
moltes ocasions s’intenten dià-
legs impossibles però Dalí va do-
nar en vida reiterades proves d’ad-
miració cap al pintor i és absolu-
tament legítim i necessari reunir-
los», va dir durant la inauguració.  

En el tractat de pintura  se-
crets màgics per pintar, en què
s’adreça a l’aprenent de pintor,
Dalí explica que el seu quadre
haurà arribat a la perfecció de la
bellesa quan se l’imagini «en el
decurs d’un somieig prolongat,
penjat en un museu al costat d’un
dels seus rafaels preferits». 

Així, la Fundació ha complert
l’anhel de l’artista iguerenc. Dalí
va ser un fort defensor de Rafael
«en un moment en què es va dis-

cutir que fos un dels grans de la
pintura», diu Falomir.

La tria de l’obra Verge de la rosa
és per motius logístics i de conser-
vació, però L’ascensió de Santa Ce-
cília manté una estreta relació
amb el pintor del Renaixement.
«És una interpretació actual que
fa Dalí seguint l’estil dels clàssics»,
va dir la directora dels Museus
Dalí, Montse Aguer. «Dalí neces-
sita tornar als clàssics i reprodueix
tot el cromatisme de Rafael», in-
sisteix Aguer. És precisament
aquesta relació la que permet ex-
hibir les obres que aprofundeixen
en el procés de creació. 

Pintada al seu taller de Portlli-
gat cap al , forma part d’una

sèrie d’obres en les quals el classi-
cisme està molt present i en les
quals Dalí es refereix, al mateix
temps, a la física nuclear i a la dis-
continuïtat de la matèria. 

Els dos quadres van acompa -
nyats de tretze fotograies dels ta-
llers de l’artista on apareixen là-
mines i llibres de Rafael. «Salva-
dor Dalí estudiava Rafael per im-
plantar-lo en la seva pintura», ex-
plica Aguer. 

D’altra banda, el director del
Museu del Prado va recordar la re-
lació històrica que uneix el museu
amb Figueres. Amb motiu de la
Guerra Civil, el castell de Sant Fer -
ran va ser clau per permetre l’eva-
cuació de nombroses peces d’art.
«Figueres és una ciutat amb una
vinculació molt estreta amb el
Prado», va insistir, no només per
«l’amor extraordinari» que sentia
Dalí per la institució, sinó per aco-
llir valuoses peces per permetre’n
la conservació. 

Bicentenari del Prado
El préstec de l’obra de Rafael s’ins-
criu en la commemoració del bi-
centenari de la històrica pinaco-
teca, una iniciativa del Museu del
Prado per la qual cedirà en préstec
 obres d’especial rellevància
arreu del territori espanyol. El  de
gener la Verge de la rosa tornarà a
Madrid, però la resta de l’exposi-
ció es mantindrà durant tot el
. No és habitual que  el Prado
presti peces d’aquesta rellevància
artística. 

D’altra banda, l’exposició es
complementarà amb un progra-
ma d’activitats que es va encetar
ahir amb el col·loqui del pintor
Antonio López sobre Dalí i la Pin-
tura i que segueix amb visites
guiades i tallers de Nadal per a
nens.  
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■ La companyia del ballarí cubà
Carlos Acosta, Acosta Danza, ac-
tuarà el  d'agost en el XXXIII
Festival Castell de Peralada amb
un programa fet a mida per a
l'ocasió que inclou les coreogra-
ies Mermaid, de Sidi Larbi Cher-
kaoui, i Two, de Russell Malip-
hant. 

La companyia creada i dirigida
per Acosta, que va ser el primer
negre a convertir-se en primer ba-

llarí del Royal Ballet, es va crear a
la seva Havana natal el  i té
com a objectiu «retre homenatge
a la riquesa cultural cubana», se-
gons ha informat el propi ballarí.

Acosta ha airmat estar «molt
entusiasmat i content de tornar al
festival» i ha remarcat que ara la
seva companyia «és molt més ma-
dura», encara que segueix conser-
vant la «varietat dels seus inte-
grants que vol mostrar la varietat
mateixa de la raça cubana».

El director del festival, Oriol
Aguilà, va dir ahir en una presen-
tació a Barcelona que aquesta
nova participació d'Acosta en el
festival es va gestar durant la seva
primera participació el , que
es va desenvolupar durant els

atemptats terroristes del 
d'agost a Barcelona, ja que aquella
nit tots dos van prometre repetir
l'actuació en una «situació de nor-
malitat».

Aguilà també va anunciar que
les localitats per veure Acosta
Danza es posaran a la venda
aquest dimecres i que el ballarí
cubà participarà com a professor
en la quarta edició del Campus es-
tival de dansa Peralada.

Acosta va presentar el progra-
ma de la seva actuació, que co-
mençarà amb Imponderable, del
madrileny Goyo Montero, qui, se-
gons el ballarí cubà, s'ha convertit
en el coreògraf resident de la seva
companyia amb l'objectiu que els
«ajudi» a ser diferents de les altres.

Acosta Danza actuarà al Festival de
Peralada amb una obra feta a mida
Aquest dimecres es posen
a la venda les localitats
per veure l’espectacle del
proper 15 d’agost a l’Empordà

El préstec de l’obra
de Rafael s’inscriu
en la commemoració
del bicentenari
del Museu del Prado

S
’acaba l'espectacle i... cal
aplaudir un robot, que ni
tan sols sap que rep l'ovació

i que no ha fet res per merèixer-la,
més enllà de complir la missió
amb què l’han programat? El dub-
te (un dels molts que planteja)

arriba després d'Uncanny Valley,
que Rimini Protokoll ha dut a Gi-
rona amb un únic actor: un robot
amb la veu i el cos de l'escriptor
Thomas Melle que el col·lectiu fa
servir per relexionar sobre la ro-
bòtica. Parla, es mou i s’escura la
gola d'una forma tan autèntica
com ho faria la persona en qui
s’inspira, famosa a Alemanya per
abordar, des de la literatura, la bi-
polaritat que pateix. 

De la inestabilitat de l’original a
l’estabilitat de la còpia, que en
acabar, restava tan impassible
com el públic, que només va
arrencar a aplaudir quan el perso-
nal de la Planeta va aparèixer per
posar tanques a l’escenari i deixar-
los acostar per veure que, sota la
closca oberta de l’humanoide, no
hi havia cap rastre d’humanitat. 
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Rimini Protokoll.  D 25 de

novembre. Sala la Planeta. 




