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Ja en tens 60!!! Però per tu no passen
els anys! Moltes felicitats! De part de
tots aquells que t'estimen.

AVUI FELICITEM
ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT (FORMAT
.JPG) AMB UN TEXT BREU AMB 48 H D’ANTE-
LACIÓ A fets.diaridegirona@epi.es

L'obra inèdita de Lope de Vega
Mujeres y criados, la còpia manus-
crita de la qual ha estat descober-
ta en la Biblioteca Nacional d'Es-
panya (BNE), és una comèdia de
gran qualitat en què destaquen
«la frescor, la comicitat i la desim-
boltura», va dir ahir a Efe l'autor de
la troballa, l'investigador de la UAB
Alejandro García Reidy. Els catàlegs
literaris donaven per perduda
aquesta obra de Lope de Vega fins
que, fa un any, aquest investigador
de Prolope -Grup d'investigació
sobre Lope de Vega- de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i ac-
tualment professor de la Universi-
tat de Syracuse (EUA), va localitzar
el manuscrit de la còpia mentre re-
alitzava un estudi sobre les repre-
sentacions de teatre dels segles
XVI i XVII.

Un document legal del segle
XVII informava que la companyia
de l'autor de comèdies -l'equivalent
actual de les quals seria un direc-
tor de companyia- Pedro de Valdés
havia representat l'obra Mujeres y
criados, escrita 20 anys abans per
Lope de Vega, va assenyalar l'autor
del descobriment. Un títol que era
el d'un manuscrit d'una obra que
en el catàleg de la BNE apareixia
com a anònima i la lletra de la
qual coincidia amb la del director
de la companyia teatral «que sa-
bíem que posseïa la comèdia», va
indicar.  A més, segons va explicar
Ramón Valdés, codirector del grup
d'investigació Prolope, es tenia co-
neixement d'aquesta obra atès que
Lope de Vega, «barallat» amb els
impressors de l'època perquè unes
vegades publicaven les seves obres
sense permís i altres li atribuïen ob-
res falses amb el seu nom per

«treure’n profit» econòmic, va pu-
blicar un catàleg complet de les se-
ves comèdies «autèntiques». 

Com a coneixedor de la lletra de
diferents copistes de l'època, Gar-
cía Reidy va seguir la pista de Pedro
de Valdés i, després d'analitzar els
versos, els temes, els personatges i
l'estil, va corroborar que es tracta-
va de la còpia manuscrita de la co-
mèdia d'un dels dramaturgs més
importants del Segle d'Or.

«Atzar i feina»
«Va ser una grata sorpresa veure
com totes les peces encaixaven», va
indicar García Reidy des dels Estats
Units, i va assenyalar que un des-
cobriment així «no és una cosa
que succeeixi moltes vegades». Un
descobriment, que l'investigador
atribueix a una confluència «entre
l'atzar i la feina» i del que no té dub-
tes, ja que l'obra s'atribueix a Lope
de Vega d'una forma segura doncs
diu, tot condueix a la seva autoria,

malgrat que no existeixi «la prova
irrefutable» del manuscrit del pro-
pi dramaturg. Un altre aspecte in-
teressant d'aquesta troballa és que,
en tractar-se d'una còpia realitza-
da de l'original pel director de la
companyia teatral és que, 20 anys
després de la seva estrena, Mujeres
y criados seguia representant-se
en els teatres de l'època, cosa que
demostra el seu valor. 

Com assenyala el títol de l'o-
bra, Lope de Vega narra la història
de dues germanes, enamorades
de dos criats d'un comte madrile-
ny, i a les que, al seu torn, pretenen
un comte i un altre noble ric que les
pretenen casar. Els «enginys i as-
túcies» que despleguen les dues
germanes per poder quedar-se
amb els homes que estimen és el
tema central d'aquesta comèdia
plena de «frescor, comicitat i des-
imboltura», va assenyalar l'inves-
tigador. Característiques que han fet
que la Fundación Siglo de Oro hagi

decidit representar a l'obra la prò-
xima tardor, quatre segles després
de la seva estrena. Encara que el
descobriment es va fer fa un any, la
informació s'ha donat a conèixer
quan està a punt de publicar-se l'ar-
ticle Mujeres y criados, una come-
dia recuperada de Lope de Vega a la
Revista de Literatura del CSIC, en
la que l'investigador demostra
«amb tot luxe de detalls» i argu-
ments l'autoria de Lope de Vega, va
indicar el codirector de Prolope.

A més, la primavera que ve es
publicarà una edició comentada de
l'obra per part de l'investigador
amb l'Editorial Gredos, en la que es
publiquen totes les edicions críti-
ques de Prolope, encara que el
text també es podrà llegir en el
web del grup: www.prolope.es. No
hi ha una data exacta fixada enca-
ra per a la presentació del manus-
crit que, segons els dos experts, de-
mostra la importància del treball
dels investigadors.
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Un investigador de la UAB troba
una obra inèdita de Lope de Vega

La còpia manuscrita «Mujeres y Criados» s’ha descobert a la Biblioteca Nacional d’Espanya

Detall del manuscrit original de l’obra escrita per un dels autors més cèlebres del Segle d’Or.
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La model gironina Montse Roura, ha quedat segona al Miss Facebook
Univers 2013. Roura va poder accedir a la fase final després de guanyar la
competició espanyola. En la fase internacional, la gironina ha competit amb
noies de tot el món, com la guanyadora, la representant de Moldàvia, Elena
Cabac. El públic i el jurat decideixen la guanyadora i tot i guanyar en la
votació popular, Roura va ser relegada al tercer lloc per part del jurat.



Montse Roura, segona al Miss Facebook Món

Un grup internacional d'investi-
gadors ha trobat per primera ve-
gada vapor d'aigua a Ceres, el més
petit dels planetes nans del Sistema
Solar i l'objecte més gran del cinturó
d'asteroides o principal, una regió
compresa entre les òrbites de Mart
i Júpiter que alberga centenars de
cossos celestes. 

Les conclusions del treball que
confirmen la presència d'aigua en
aquest planeta nan es publiquen en
la revista Nature i són importants,
segons els seus autors, perquè re-
forcen la teoria que part de l'aigua
dels oceans terrestres «la van por-

tar» asteroides. Ceres va ser des-
cobert el 1801 per Giuseppe Piaz-
zi i primer va ser considerat com un
cometa, després com un planeta i
un asteroide, fins que finalment se’l
va catalogar planeta nan el 2006. 

És «més o menys rodó», ha re-
latat a Efe Michael Kueppers, autor
principal de l'article i investigador
de l'Agència Espacial Europea
(ESA). A més, suposa gairebé un
terç de la massa total del cinturó as-
teroides i pot arribar als 90 graus
sota zero. Es tracta de la primera ve-
gada que es detecta aigua en aquest
planeta nan i en un objecte del cin-
turó d'asteroides.
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Detecten vapor d'aigua a
Ceres, el planeta nan més
petit del Sistema Solar 

Un grup d'arqueòlegs ha desco-
bert a la regió sud-oest de Jerusa-
lem les restes d'una gran basílica bi-
zantina construïda fa més de 1.500
anys, segons va informar ahir l'au-
toritat d'Antiguitats d'Israel. Les
restes del temple, que es calcula te-
nia 22 metres de llarg i 12 metres
d'ample i estava decorat amb un co-
lorit mosaic i cinc inscripcions en
el seu interior, van sortir a la llum
en excavar per construir un nou ve-
ïnat a Moshav Aluma. Segons l'Au-
toritat d'Antiguitats, les restes tro-
bades pertanyen a una església
«que probablement servia com a
lloc culte cristià per als veïns».

La nau central del temple con-
serva en el seu sòl un mosaic en el
qual les imatges de pàmpols con-
formen quaranta medallons pintats
amb els més variats dibuixos: ze-
bres, lleopards, tortugues, aus o
figures geomètriques i botàniques
adornen la plataforma. Dins de
tres d'aquests medallons han estat
trobades també inscripcions en
grec que honren als suposats líders
d'aquesta església i líders locals, De-
metrios i Hèracles. Els mosaics
s'estenen fins a les sales limítrofes
a la nau central, on poden ser con-
templats altres símbols cristians.

Materials d'ús quotidià localit-
zats a la zona com olles, bols o
llums d'oli, a més d'adorns de ve-
lers de cristall típics d'aquest pe-
ríode deixen entreveure la «rique-
sa» de la cultura local dels seus po-
bladors, dedicats a produir i ex-
portar vi, segons van revelar tro-
balles prèvies com a preses i tallers
de ceràmica. Aquesta església és la
primera que es troba entre les res-
tes d'un assentament bizantí que
existia a la regió.
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Descoberta una
església entre 
les restes d’un
assentament
bizantí a Israel


