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ART
Tòquio acull una
retrospectiva de
Salvador Dalí
104 peces provinents dels
fons de la Fundació Gala-Dalí
de Figueres i del Salvador Dalí
Museum de Sant Petersburg
seran exposades al Japó en
una gran retrospectiva que
s’inaugurarà demà passat.
L’objectiu és difondre l’artista
en els països asiàtics, on no
van arribar les dues grans
mostres de l’Any Dalí.

PATRIMONI
Eusebi Casanelles
repeteix càrrec
internacional
El director del Museu de la Ci-
ència i de la Tècnica de Catalu-
nya, Eusebi Casanelles, ha
estat reelegit president del
Comitè Internacional per a la
Conservació del Patrimoni In-
dustrial en el congrés que l’en-
titat ha celebrat a Terni, Itàlia.
El comitè promou la coopera-
ció internacional per a la pre-
servació i revalorització del
patrimoni sorgit de la Revolu-
ció Industrial.

FESTIVALS
17.000 persones
assisteixen al
Festival Àsia
Casa Àsia de Barcelona i Mom
Produccions fan un balanç po-
sitiu de la cinquena edició del
Festival Àsia, que ha tingut
entre els seus espectacles un
homenatge a Federico García
Lorca adaptat pel grup japo-
nès Ksec Act. L’organització va
tancar diumenge les portes
amb “una excel·lent i càlida
acollida del públic”.

EXPOSICIÓ
Els mites femenins,
al Museu d’Història
de l’Hospitalet
El cap de medusa d’època ro-
mana que es va trobar als vol-
tants de l’ermita de Santa Eu-
làlia de Provençana serveix al
Museu d’Història de l’Hospita-
let per reflexionar sobre els
mites en clau femenina. Serà
la primera vegada que aquest
cap és exposat a la ciutat, ja
que es troba al Museu d’Ar-
queologia de Catalunya, a Bar-
celona. L’Ajuntament de l’Hos-
pitalet ha iniciat els tràmits
per a una devolució definitiva.

ASSOCIACIONS
L’Ateneu Barcelonès
s’alia amb el Col·legi
d’Arquitectes
Les dues entitats han signat
un conveni de col·laboració
per afavorir l’intercanvi de
serveis i desenvolupar conjun-
tament projectes, com ara
propagar el diàleg artístic per
al desenvolupament del país.

Cultura
enbreu

Duelal’AcadèmiaValenciana
Ascensió Figueres
i Josep Palomero
opten a presidir
la institució

Ester Pinter
VALÈNCIA

A l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua (AVL) ja no es pot
dir que, com en els seus orí-
gens, hi hagi dos sectors ide-
ològics clarament diferenci-
ats: el dels acadèmics nome-

nats pel PSPV-PSOE (10) i
que defensen la unitat de la
llengua i els nomenats pel
PP (11), entre els quals hi
ha defensors del secessio-
nisme lingüístic. Aquesta di-
visió ha saltat feta miques i
divendres que ve l’actual
presidenta, Ascensió Figue-
res, exdiputada del PP, i el vi-
cepresident Josep Palome-
ro, militant del PSPV, es dis-
putaran la presidència amb
acadèmics procedents de
tots dos corrents a cadascu-

na de les llistes. Bona part
de l’anomenat sector uni-
versitari de l’AVL, així com
membres triats pels socia-
listes, com Verònica Cantó,
han acceptat donar suport a
la candidatura de Figueres.
Aquest grup de professors
universitaris que també són
membres de l’Institut Inte-
runiversitari de Filologia Va-
lenciana han pactat a canvi
que un d’ells, Manel Pérez
Saldanya, ocupi la vicepresi-
dència si Figueres aconse-

gueix els 11 vots per conti-
nuar cinc anys més al cap-
davant de la institució.

Josep Palomero, que
sembla que comptarà amb
el catedràtic Emili Casano-
va com a vicepresident,
també suma el suport del
socialista Honorat Ros i
d’Ángel Calpe, membre de
la secessionista Real Acade-
mia de Cultura Valenciana.
La votació de divendres es
farà per llistes obertes i en
primer lloc es triarà la pre-

sidència i després la resta
de càrrecs, un a un. Tot
apunta que la candidatura
de Figueres parteix amb
avantatge però guanyi qui
guanyi hi ha una distribució
de forces que garanteix
l’allunyament del secessio-
nisme lingüístic. Fonts del
sector universitari assegu-
raven ahir que la divisió
dins l’AVL obeeix més a
qüestions personalistes que
ideològiques i que la defen-
sa de la unitat de la llengua
per part de l’AVL ha quedat
fora de tot dubte després
d’aprovar-hi el dictamen
que reconeix que se li podia
dir català al valencià i que el
govern valencià va intentar
que no s’aprovés. ■

Rodin, impressionant
Les grans obres monumentals d’‘El petó’ i ‘El pensador’, en una
àmplia exposició retrospectiva a la Royal Academy de Londres

Conxa Rodríguez
LONDRES. CORRESPONSAL

Una àmplia mostra d’escul-
tures –i en alguns casos mo-
numents– d’Auguste Rodin
(1840-1917), l’escultor de
l’Edat Moderna, es presenta
a la Royal Academy de Lon-
dres en una espectacular ex-
posició. Ja abans d’entrar a
les sales, el visitant es troba
amb un impactant preludi:
al pati de l’edifici s’hi ha si-
tuat Les portes de l’infern,
una obra de set metres d’al-
çada i quatre d’amplada en
la qual l’artista va incrustar
180 temes o motius que des-

envolupa en les seves obres.
Encarregada per l’École des
Arts Décoratifs, conté ras-
tres o indicis d’obres com El
pensador o El petó. Rodin
va inspirar-se en l’infern de
la Divina comèdia de Dante,
però les portes van roman-
dre sense acabar fins gaire-
bé la mort de l’escultor.

El museu ha optat per
instal·lar les més de 200
peces (d’escultures monu-
mentals a cartes o fotografi-
es de l’artista a Anglaterra)
de forma cronològica, de
manera que el conjunt és un
recorregut per la creativitat
de l’artista, per la sensibili-

tat i l’erotisme del cos humà.
Reptes més intel·lectuals
com Monument a Víctor
Hugo o Monument a Balzac
es presenten amb bustos de
George Bernard Shaw o en-
càrrecs de dones de l’aristo-
cràcia anglesa que van apos-
tar per un escultor que en
aquell moment desafiava els
patrons acadèmics.

La comissària de l’exposi-
ció és Antoniette Le Nor-
mand-Romain, segons la
qual “la sensualitat i la
nuesa que reprodueix
Rodin van ser un motiu
d’escàndol. Com també ho
van ser les expressions de

les cares i la llibertat dels ca-
bells de les dones”. Les
dones ben pentinades van
desaparèixer en les escultu-
res de Rodin, que de França
va viatjar a Itàlia, Anglater-
ra i Bèlgica alhora que era
rebutjat en escoles i acadè-
mies.

Aquesta exposició inclou
obres de nombrosos mu-
seus i galeries. Hi ha des del
monumental El petó fins a
petites peces de bronze i
fins i tot dibuixos previs a
les obres de grans dimensi-
ons. Rodin es va mantenir
fidel al seu estil, va trigar a
ser reconegut com un escul-

tor innovador. Els seus en-
càrrecs públics no van tenir
gaire sort. El monument a
Claude Lorraine, a Nancy,
va ser modificat per l’Ajun-
tament. Un altre ajunta-
ment francès, el de Calais,
va negar-se a col·locar, inici-
alment, l’estàtua Burghers
de Calais –una rèplica és a
l’exterior del Parlament de
Westminster–. L’única es-
tàtua eqüestre que va fer,
General Lynch, va ser des-
truïda a Santiago de Xile. ■

*
Rodin, 23/9/2006 A 1/1/2007.
ROYAL ACADEMY. LONDRES

‘El pensador’, de Rodin, una de les obres més emblemàtiques de l’autor. A la dreta, una noia japonesa contempla un home de Rodin ■ SHAUN CURRY/AFP


