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Els Joglars
satiritzen sobre el
canvi climàtic en
el nou muntatge
● Sevilla. Des d’aquest
cap de setmana, la com-
panyia Els Joglars pre-
senta La cena al teatre
Lope de Vega de Sevilla.
L’obra fa sàtira dels
nous déus que imposen
la gastronomia i l’oci en
la societat actual. Albert
Boadella torna amb una
peça mordaç, aquest cop
sobre el medi ambient i
el canvi climàtic. Boa-
della no pensa represen-
tar-la a Catalunya, com
ja va anunciar en la pre-
sentació del seu llibre
Adiós Cataluña. Per ara,
la gira preveu una actua-
ció aquest estiu a Alzira i
tres sessions a l’Expo
Saragossa. Tot i que la
companyia no té pensat
tornar ara per ara a Cata-
lunya, on denuncia que
els fan boicot, hi ha al-
gun director artístic que
els ha ofert la sala per
fer-hi una temporada,
negociant el calendari
del curs vinent. L’entra-
da del primer tripartit va
evidenciar el canvi de
sensibilitat respecte a
aquesta companyia, que
insistia amb tossuderia
contra el president ante-
rior. Caterina Mieras va
debutar com a conselle-
ra de cultura assistint a
l’estrena El retablo de
las maravillas, a Sevilla,
el 2004. L’obra va tenir
molt bona resposta al
Lliure. Va ser diferent la
rebuda de La torna de la
torna al Romea, un any
més tard, un espectacle
desigual que repescava
el títol que va aixecar
una gran polseguera po-
lítica i judicial. / J.B.

Albertí parla de la
música en la
dramatúrgia
catalana al
segle XX
● Barcelona. Xavier Al-
bertí farà una conferèn-
cia dimecres vinent al
rectorat de la URL de
Barcelona titulada La
música catalana a ca-
vall entre finals del se-
gle XIX i XX: una dra-
matúrgia musical. L’ac-
te s’emmarca en el cicle
Trobades amb els Artis-
tes del Festival Castell
de Peralada. Albertí és
un consumat director
que fa dramatúrgies so-
bre gèneres considerats
menors, com ara la sar-
suela o el cabaret. / EL
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● Sushi, l’obra escrita per
Mar Monegal, una infer-
mera de l’hospital del Mar,
és la guanyadora del VI
Premi Ramon Vinyes, que
cada any entrega l’Ajunta-
ment de Berga. Es dóna la
circumstància que aquesta
mateixa peça ja ha estat re-
coneguda, com a finalista,
fa pocs mesos en el certa-
men biennal de la Funda-
ció Romea (que va pre-

miar Honk Kong Hadock
de Josep Julién). L’entrega
del premi es va fer en el
transcurs d’un sopar ho-
menatge a Ramon Vinyes
ahir al vespre.

Per tercer any consecu-
tiu, el premi Vinyes el rep
un autor menor de trenta
anys, en el que sembla ser
la consolidació i l’adhesió
al premi per part del joves
dramaturgs. En les oca-
sions anteriors, Jordi Fau-

ra i Josep Maria Miró en
van ser els guanyadors, i
Toni Cabré va rebre la dis-
tinció de finalista. La ma-
teixa autora defineix la co-
mèdia com «un rotllet
d’emocions, conflictes,
pors, incerteses, rialles i
experiències vitals». Rere
una forma amable, desgra-
na algunes de les fòbies i
inseguretats de l’home
modern: la fragilitat afec-
tiva, la solitud i el rol del

sexe i de la imatge amb
conseqüències negatives
com la bulímia. Per la seva
experiència professional
planteja una desdramatit-
zació del món de la malal-
tia, un punt de vista sem-
blant al de l’actor, director
i guionista Albert Espino-
sa en els seus muntatges
teatrals, pel·lícules i pro-
duccions literàries (El món
groc, Rosa dels Vents,
Grijalbo en castellà).

El jurat format per Lur-
des Barba, Josep Cunill,
Miquel Gibert, Frederic
Roda i Anna Verdaguer
han destacat la modernitat
en els textos presentats i
han celebrat l’alta partici-
pació. La guanyadora
compta amb experiència
com a actriu, traductora i
narradora. El seu conte
Menja’m, menja’m va me-
rèixer el 2001 els premis
Tísner i Agustí Asensio.

La comèdia finalista als premis de textos de teatre
de la Fundació Romea guanya el Ramon Vinyes

J.B. / Barcelona

La nova promoció de pisos
que s’estan construint en-
tre els carrers Doctor Ai-
guader, Marquesa i l’Esta-
ció de França tornen a ser
al punt de mira dels ar-
queòlegs per ser el lloc on
han aparegut les restes
d’un vaixell enfonsat
construït amb tecnologia
atlàntica. Fa uns mesos, el
solar també va ser notícia
per la museïtzació de l’an-
tiga muralla del baluard
del Migdia descoberta poc
després de començar les
obres de construcció.

Aquesta vegada, la im-
portància de la troballa rau
en la tècnica emprada a la
construcció del derelicte,
un mètode provinent de la
zona escandinava i atlànti-
ca, poc usual a les naus de
la mediterrània. Ferran
Puig, cap del servei d’ar-
queologia de l’Ajunta-
ment de Barcelona, afirma
que «a tot Europa es con-
serven pocs exemplars
d’embarcacions com
aquesta, de fons molt pla, i
es desconeixen encara per
quines causes es va enfon-
sar».

El vaixell de fusta s’ha
trobat trabucat i sobre el
fons marí del moment del
naufragi, cosa que permet
l’observació de les coste-
lles i dels taulons que for-
maven la part central del
vaixell. «També pot obser-
var-se la col·locació de les
fustes, a l’estil atlàntic,
l’una sobre l’altra, com si
fos una teulada», comenta
Puig.

El Centre d’Arqueolo-
gia Subaquàtica de la Ge-
neralitat fa dos anys que

treballa en l’excavació per
salvaguardar els possibles
vestigis que es poguessin

trobar en el que va ser la
primera escullera del port,
estructura que va donar

origen a l’actual port i al
barri de la Barceloneta.
Juntament amb les restes
del vaixell, també ha apa-
regut una àncora, i els ex-
perts no descarten que pu-
guin aparèixer altres ob-
jectes soterrats de la càrre-
ga del vaixell.

En els pròxims dies les
peces del vaixell es porta-
ran fins a les instal·lacions
que la Generalitat té a Gi-
rona, on seran tractades
per a la conservació, data-
ció i posterior exposició al
públic.

El vaixell, de construcció atlàntica, posa de manifest l’existència de la xarxa marítima de l’època

Troben les restes d’una embarcació del
segle XIV en unes obres de Barcelona

ANA B. RUIZ / Barcelona

● La ciutat de Barcelona concentra al
barri de Ciutat Vella una part molt im-
portant de la història de la ciutat. Cada
any l’Ajuntament amplia el recorregut
marcat referent a la muralla romana i
altres restes arqueològiques que es van
localitzant. Segons Jordi Hereu, alcal-
de de Barcelona, les restes del vaixell

● Els terrenys de l’antiga estació de rodalies
de Renfe a l’estació de França és on s’ha trobat
l’embarcació medieval, segle XIV. La troballa
ha estat possible gràcies a la intervenció pre-

Les restes del vaixell es mantenen constantment molles per mantenir l’estabilitat de l’estructura. / ANDREU PUIG

ventiva del Centre d’Arqueologia Subaquàtica
de la Generalitat de Catalunya arran d’unes
obres de construcció d’un conjunt d’habitat-
ges. Joan Roca, director del museu d’història
de la ciutat de Barcelona, destaca la gran signi-

són «la peça que enfortirà la idea
d’obertura de la ciutat amb la resta
d’Europa, una informació que ja es te-
nia, però que ara s’ha pogut compro-
var».

Hereu hi va afegir que com que no es
tracta d’una peça aïllada pot afegir-se a
l’itinerari existent actualment per ex-
plicar millor el passat de Barcelona.

ficació del derelicte com a símbol físic de la
xarxa marítima existent entre les diverses re-
gions europees i també perquè és un dels pocs
exemplars que es conserven d’aquesta època a
tot Europa.

Itinerari per la història de la ciutat
ANA B. RUIZ


