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L’abric Romaní de Capellades
acollirà avui la preestrena del nou
documental signat pel tàndem
que formen Alfons Par i Eudald
Carbonell. Tant el director com el
protagonista d’En busca del pri-
mer europeu (2010) i En busca del
futur perdut(2015) presentaran al
jaciment anoienc la projecció de
Des-extinción (2019), un docu-
mental de 60 minuts on el paleon-
tòleg, acompanyat de la monolo-
guista Patricia Sornosa, s’endin-
sen en els orígens de la tècnica ge-
nètica que planteja poder recupe-
rar espècies extintes com la cabra
pirenaica, el mamut, el visó euro-
peu o, fins i tot, potser algun dels
nostres avantpassats propers,
com els neandertals, segons ex-
plica el director del documental
Alfons Par.

Com avança Par, el film resse-
gueix diferents tècniques que la
ciència té a l’abast per assolir tals
objectius: «molta gent no coneix
que la primera des-extinció que
es va aconseguir amb les tècni-
ques més primerenques va ser a
l’Estat espanyol amb l'herc del Pi-
rineu, una subespècie de la cabra
pirenaica», recorda el director,
«però es van recuperar molt pocs
exemplars i això va impedir que
l’intent pogués reeixir.

Al documental es presentarà
també una tècnica recent anome-
nada Crisp -acrònim de Clustered
Regularly Interspaced Short Pa-
lindromics Repeats-. Segons el di-
rector, la tècnica Crisp estudia els
passos evolutius registrats en el
genoma d’una espècie i busca re-
produir-los de forma inversa per

aconseguir una involució de l’es-
pècie, tractada genèticament.  
Al documental, es veuran els in-
tents que, amb aquesta i altres tèc-
niques, s’han fet amb major o me-
nor èxit al llarg de la història per
recuperar espècies extintes; i es
presentaran alguns escenaris de

futur, amb un discurs planer, di-
vulgatiu i en forma deroad movie.

Per a Alfons Par, la des-extinció
és el somni que va començar amb
la descoberta dels dinosaures. El
documental plantejarà preguntes
com: serveix d’alguna cosa la des-
extinció? Serà un recurs que ens
ajudarà a adaptar-nos de forma
correcta al nostre entorn?

La preestrena del documental
tindrà lloc avui a les 22 h a l’abric
Romaní de Capellades amb la
presència del director Alfons Par
i l’arqueòleg i paleontòleg Eudald
Carbonell, codirector de les exca-
vacions que es realitzen des de fa
37 anys al jaciment de  l’Anoia.

L’audiovisual ha estat produït per
Turkana Films i TVE i ha tingut el
suport de l’Institut Català de les
Empreses Culturals (ICEC) i la
Fundació Espanyola per a la Cièn-
cia i la Tecnologia (FECYT).

ALBERT COMPTE IGUALADA

El jaciment de l’abric Romaní acull
la preestrena del film «Des-extinción»
El documental dirigit per Alfons Par parla de projectes genètics per recuperar espècies extingides

LA PROJECCIÓ

LLOC: Abric Romaní (jaciment). Ronda Ca-

pelló, 5. Capellades. D DIA: avui, a les 22 h.
Entrada lliure. Durada: 60 minuts. Idioma:
castellà. Presentació a càrrec d’Alfons Par,
director del documental; i Eudald Carbonell,
coprotagonista del film.

«DES-EXTINCIÓN»

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Estàtues de mamut en una de les imatges del documental

El director presentarà l’acte
d’avui juntament amb Eudald
Carbonell, arqueòleg i
coprotagonista del film

El documental tracta temes
que semblen de ciència-ficció
però que formen part del
treball científic del segle XXI

Més d’una vintena d’arqueòlegs
han reprès aquesta setmana la re-
cerca a les coves del Toll de Moià
després d’un any d’aturada per
culpa de l’aplicació de l’article 155.
Una parada que, lamenta el direc-
tor de l’excavació, Jordi Rosell, ha
suposat un any sense recuperar
gaire material, però per sobre de
tot un any sense recerca i, per tant,
sense poder accedir a ajuts.

Enguany, a la cova de les Teixo-
neres, els arqueòlegs se centren
en acabar d’excavar el nivell on, el

2016, es va trobar la dent d’un nen
neandertal de fa més de 50.000
anys. Pel que fa a la cova del Toll,
busquen recuperar més restes de
l’os de les cavernes per esbrinar
quin era el seu comportament.

La campanya a les coves del
Toll del 2017 va suposar una atu-
rada després d’anys de recerca en
aquest emplaçament d’especial
interès per als arqueòlegs. La si-
tuació del Govern i el 155 van su-
posar un punt i seguit a la investi-
gació, i els treballs de l’any passat
només es van allargar deu dies
que van servir, bàsicament, per
netejar l’estructura de la passera
que es va construir per fer compa-
tibles les excavacions a la cova de
les Teixoneres amb les visites al ja-
ciment. Tot i això, van sortir una
quinzena de puntes de llança i les

restes d’un ur salvatge que tripli-
caria les mides dels toros.

Les expectatives d’enguany són
molt altes, ja que els arqueòlegs
poden arribar a nivells de restes
molt més antics dels que s’havien
trobat fins ara i s’espera que aviat
es puguin documentar restes de
més de 100.000 anys d’antiguitat.
L’objectiu d’enguany, segons ex-
plica Rosell, és acabar d’excavar el
nivell on, el 2016, es va trobar la
dent d’un nen neandertal de fa
més de 50.000 anys.

Així doncs, els arqueòlegs con-

tinuen esperançats en trobar més
restes d’aquest infant, però men-
tre això no passi continuen amb
la «reconstrucció històrica» del
neandental a la Catalunya Cen-
tral. De fet, Rosell apunta que el
que ja tenen assegurat és trobar
puntes de llança dels neandertals

i restes dels animals que es men-
javen. «Tenim una diversitat d’un-
gulats impressionant: cérvols, ca-
valls, urs, mamuts, daines, cabi-
rols, ...». A més, també hi ha restes
dels fogars, «on feien les seves cos-
tellades». Les excavacions acullen
25 estudiants d’arreu del món.

ESTEFANIA ESCOLÀ/ACN MOIÀ

Es reprenen les excavacions al
Toll després de l’aturada pel 155
Els arqueòlegs esperen
trobar més informació del
‘nen de Moià’ i més restes
de l’os de les cavernes

L’equip que lidera Jordi Rosell
confia a acabar d’excavar el
nivell on es va trobar la dent
d’un nen neandertal

JORDI PUJOLAR/ACN

Un grup de visitants observa els treballs a les Teixoneres, l’any passat

De l’extensa programació cultu-
ral de la Festa Major de Solsona,
que es va presentar abans-d’ahir,
en destaca la recuperació de
l’obra Comèdia negra, que el grup
Lacetània Teatre va estrenar el
2004. El muntatge es podrà veure
al Teatre Comarcal de la localitat
el setembre, els dies 7 (22.30 h), 8,
10 i 15 (19 h) i 9 i 14 (22 h). 

Sota la direcció d’Aleix Albare-
da, Lacetània oferirà una nova
versió del text del dramaturg an-
glès Peter Shaffer quinze anys
després, amb el títol Negre Fosc
Foscot La Vella Baixa de l’Hort.
Una proposta de la qual ja se’n pot
veure un vídeo promocional a la
xarxa YouTube.

Del primer muntatge, repetei-
xen Marga Torres, Joan Francesc
Manzano i Cesc Boix. I s’afegeixen
al repartiment Mia Parcerisa, Na-
hir Pérez, Tate Gualdo, Clara Co-
rominas i Eduard Tripiana. L’obra
és una crítica en clau còmica del
món de l’art.

REDACCIÓ MANRESA

Lacetània Teatre
recupera l’obra
«Comèdia negra»,
que va estrenar 
fa quinze anys

ARXIU PARTICULAR

Aleix Albareda

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


