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Un segle després de la gestació
de l'obra més universal de Manu-
el de Falla, El Amor Brujo, La Fura
dels Baus la reinventa i la conver-
teix en una òpera de veu i ritmes
flamencs, amb molt foc i aigua,
que s'estrenarà a Granada el 10 de
juliol i que es veurà el 17 al Festi-
val Castell de Peralada.

Al teatre de l'Ateneu Popular
de Nou Barris de Barcelona, ahir al

migdia es va poder conèixer algu-
nes escenes del nou espectacle, ba-
sat en la versió de 1915 i que
comptarà com a solistes amb la
«cantaora» Marina Heredia i el
ballarí i coreògraf Pol Jiménez.

Com no podia ser d'altra ma-
nera en un muntatge de la Fura,
també es va veure com funciona-
rà la nova grua que s'ha construït
per a aquest El Amor Brujo. El
fuego y la palabra, d'una hora de

durada. El director de la compa-
nyia, Carlus Padrissa, va explicar en
roda de premsa que ha optat per
la primera versió que es coneix de
l'obra, i que es creu que va escriu-
re María de la O Lejárraga, dona de
Gregorio Martínez Sierra, a qui
s’atribueix habitualment el text,
per ser «més fresca», amb frases
com: «gran part de la impunitat
masculina està en la ignorància fe-
menina».
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La Fura reinventa amb
molt foc i aigua «El Amor
Brujo» de Manuel de Falla

Breus

LA SELVA COMUNICA

El Museu Picasso ha tancat l'exposició Picasso/Dalí. Dalí/Picasso amb
més de 200.000 visitants, una de les més visitades en la història recent
del museu. Segons va informar ahir la pinacoteca, des de la seva
 inauguració el 19 de març i fins al tancament el 28 de juny, van visitar
l'exposició 202.246 persones i més de 600 han participat en alguna de
les activitats que s'han organitzat al seu voltant. L'exposició ha tingut
també una repercussió destacada a la xarxa: més de 100.000 persones
han visitat el web de l'exposició; gairebé 15.000 el blog; més de 1.000 han
escrit un missatge a Twitter, i 34.000 han dit «m’agrada» a  Facebook.
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L'exposició «Picasso/Dalí» del Museu
Picasso tanca amb uns 200.000 visitants 

ART

Cinc estudiants de batxillerat espanyols, un d'ells de Girona, parti-
ciparan en l'Olimpíada Internacional de Física, que se celebra a Bom-
bai, l'Índia, i en què competiran uns 425 estudiants seleccionats a 85
països. La cita serà del 5 al 12 de juliol i la delegació espanyola està for-
mada per Gabriel Sánchez Pérez, de Salamanca; Ramón Martínez Ta-
tay, de València; José Polo Gómez, de Sevilla; Adam Teixidó Bonfill, de
Girona, i Jesús Arjona Martínez, de Santander, ha informat la Reial So-
cietat Espanyola de Física (RSEF).
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L’estudiant gironí de batxillerat Adam
Teixidó competeix a l’olimpíada de Física

ENSENYAMENT

Hostalric reprèn les excavacions arqueològiques al Turó de les For-
ques, una petita elevació situada al final de la Via Romana d’uns 89 me-
tres d’alçada. El treball al jaciment es considera de vital importància per
aprofundir en els diferents elements patrimonials del municipi. És la
primera vegada que a la zona s’hi treballa arqueològicament. Hi par-
ticiparan onze joves arribats de Rússia, Itàlia, Xina, Turquia, Bèlgica i
Portugal. Aquest equip té el suport de quatre coordinadors i un arqueòleg
sota l’organització  de  l’ONG Servei Civil Internacional i la col·labora-
ció de l’Ajuntament, a més de l’Associació pel Patrimoni d’Hostalric. 
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Hostalric comença les excavacions
arqueològiques al Turó de les Forques

ARQUEOLOGIA

Ser guia per un dia, escoltar Shakespeare a cau d’orella, ballar al rit-
me del Jazz o escoltar la veu de Joan Rovira són algunes de les activi-
tats gratuïtes programades durant tota la jornada d’avui al Museu d’Art
de Girona. L’equipament celebra el Dia del Visitant, una jornada en la
qual el públic n’esdevé el principal protagonista. Es tracta d’una diada
creada i gestada per l’equip humà del museu que des de l’any 2010 és
un dels esdeveniments més senyalats dins del calendari de nombro-
ses activitats que ofereix aquesta institució.  
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Escoltar Shakespeare o ballar a ritme de
jazz: el Dia del Visitant al Museu d’Art

GIRONA

L’òpera es veurà el proper 17 de juliol al festival Castell de Peralada

La posada en escena de l’òpera conté elements d’aigua i de foc. 
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