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El grup figuerenc Taller de Te-

El Departament de Cultura de 

atre estrenarà aquest cap de set-
mana a l’espai cultural La Cate de 
Figueres la seva versió de Fuita, 
del dramaturg i guionista Jordi 
Galceran, conegut internacional-
ment per la seva obra El Mètode 
Grönholm. Amb aquesta repre-
sentació, que es farà el dissabte, 
a les 9 del vespre, i el diumenge, 
a les 6 de la tarda, Taller de Tea-
tre ha canviat el registre del seu 
muntatge anterior, Segona histò-
ria de Fedra, basat en textos del 
poeta i dramaturg Salvador Es-
priu, i ha renovat l’elenc d’intèr-
prets, recuperant antics compo-

la Generalitat, a través de l’Agèn-
cia Catalana del Patrimoni Cul-
tural i l’obra Social de la Caixa 
acaben d’estrenar el nou audiovi-
sual de benvinguda al conjunt ar-
queològic d’Empúries en el marc 
del programa “Patrimoni en Ac-
ció” de foment de l’ús i el coneixe-
ment del patrimoni cultural cata-
là. L’audiovisual, que ja es projec-
ta a la sala multimèdia del Centre 
de Recepció de Visitants d’Empú-
ries en cinc idiomes (català, cas-
tellà, francès, anglès i alemany), 
té per objectiu situar el visitant en 
el context geogràfic i històric, re-
alçar la singularitat i la importàn-
cia del conjunt arqueològic i mi-
llorar la satisfacció de la visita.
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Taller de Teatre es renova amb 

l’estrena de ‘Fuita’, de Galceran

Presenten un audiovisual sobre 

la història del conjunt d’Empúries 

El grup canvia de 

registre, recupera antics 

components i actualitza 

l’elenc en l’obra que 

representa l’1 i 2 d’abril

Es projecta en cinc 

idiomes a la sala 

multimèdia del Centre 

de Recepció de Visitants,  

com a pròleg de la visita

‘FUITA’ ES FARÀ A LA CATE EL 
DISSABTE, A LES 21.00 H, I EL 
DIUMENGE, A LES 18.00 H 

REPRESENTACIONSY

L’OBRA VA SER ESCRITA FA 
22 ANYS PER L’AUTOR D’‘EL 
MÈTODE GRÖNHOLM’

EL TEXT ORIGINALY

TEATRE. PROGRAMACIÓ

PATRIMONI. INTRODUEIX LA VISITA AL JACIMENT ARQUEOLÒGIC
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nents i incorporant noves gene-
racions.  

A Fuita, l’humor és l’instrument 
que serveix, no per dissimular la 
realitat farcida de corrupció, es-
tafes, delinqüència i prostitució, 
sinó per potenciar una amarga 
crítica sobre la política actual, i 
constatar que les aparences en-
ganyen. n

TALLER DE TEATRETALLER DE TEATRE. El grup figuerenc, en un dels últims assajos

Després que el novembre del 
2014 el ple de l’Ajuntament de 
Cadaqués aprovés per unanimi-
tat fer la petició perquè el Con-
sell Comarcal declari bé cultural 
d’interès local (BCILO) el bar Bo-
ia del municipi, la decisió ja ha 
arribat: l’establiment, situat en 
zona maritimoterrestre, ha es-
tat reconegut com a part del pa-
trimoni cadaquesenc i per tant 
podrà continuar estant on està 
des que va obrir les seves por-
tes, per la revetlla de Sant Joan 
del 1946, just fa 70 anys.  Des de 
llavors, el bar Boia s’ha convertit 
en un espai de tertúlia a tocar del 
mar, “una part més del paisatge 
cadaquesenc”, explica Pere Ve-
hí, nét dels primers propietaris. 
I no només un espai de trobada 
per la gent de Cadaqués: per les 
seves taules hi han passat també 

A.Ventura l CADAQUÉS  

nn

personatges il·lustres de la talla 
de Salvador Dalí o Marcel Duc-
hamp, Antoni Pitxot, Richard 
Hamilton, Gabriel García Már-
quez, Josep Pla, Kirk Douglas o 
el mateix Robnnie Wood, dels 
Stones (aquest últim, client ha-
bitual).

Aprofitant la celebració del 70è 
aniversari de  l’establiment, s’es-
tà acabant la redacció del llibre 
El Boia. Una història de Cadaqu-
és, a càrrec del periodista Salva-
dor Garcia-Arbós. n

Declaren el bar Boia 
de Cadaqués bé 
cultural d’interès local

PATRIMONI. LA PETICIÓ ES VA FER EL NOVEMBRE DEL 2014Y

AUDIOVISUAL. Es projecta al centre de recepció de visitants HORA NOVA

L’audiovisual té una durada 
aproximada de 8 minuts i incor-
pora banda sonora amb locució, 
música original i efectes de so. Per 
a la producció s’han utilitzat di-
verses filmacions de peces i de les 
restes arqueològiques d’Empúri-
es, breus representacions de fic-
ció i imatges en tres dimensions 
que recreen l’antic paisatge i els 
nuclis urbans de l’Empúries gre-
ga i romana.n

En un espai escènic embolca-
llador, amb una dominant blavo-
sa que evoca el mer –el gran pro-
tagonista i testimoni de la histò-
ria que introdueix l’audiovisual–, 
l’espectador té una primera pre-
sa de contacte amb el marc an-
tic i canviant del jaciment. A tra-
vés d’imatges i recreacions es-
cenogràfiques, el documental 
narra els fets cabdals de la histò-
ria d’Empúries.

EL  N OV EM B R E D EL  2014 
L’AJUNTAMENT VA APROVAR FER 
LA PETICIÓ DE CATALOGACIÓ 

INICI DEL PROCÉSY


