
Capellades veu a
l’horitzó l’obertura
de l’anhelat parc
prehistòric

La localitat anoienca ja enfila
els darrers trams de la cons-
trucció del parc prehistòric a
l’abric Romaní, i la seva exten-
sió a tota la zona del Capelló.
El màxim responsable de l’a-
bric Romaní, l’arqueòleg Raül
Bartrolí, afirma que en qüestió
de setmanes hi haurà l’obertu-
ra del primer sector acabat, pe-
rò que «oficialment, haurem
d’esperar el 2009».

L’aturada durant pràctica-
ment quatre anys de les inter-
vencions al jaciment ha ocasio-
nat que, aquestes darreres set-
manes, al mateix temps que
s’ultimaven els treballs s’hagin
hagut d’arranjar i «retocar al-
guns detalls que havien romàs
de les anteriors obres i estaven
deteriorats». Ara, amb una
obertura parcial que és «qües-
tió de setmanes» i que les previ-
sions situen fins i tot al proper
mes, només quedaria per tan-
car el recorregut pel Capelló
que s’obriria el 2009, «un any
especial, ja que és el centenari
del descobriment del jaciment.
Però no volem fixar dates. Les
actuacions que ens ocupen es-
tan licitades ja. Ara cal pensar
en organitzar el congrés de l’oc-
tubre del 2009, l’acte central».

Punt i Seguit de Teatre, de Ter-
rassa, va oferir una magistral in-
terpretació diumenge al Casal de
Calaf, en el marc de l’onzè Con-
curs de teatre amateur Vila de
Calaf.

Els vallesans van participar en el
concurs calafí amb la seva obra
«El visitant», de l’autor francès
Eric-Emmanuel Schmitt. La his-
tòria, seguida per gairebé 200
persones, se centra en la Viena de
1938 ocupada pels nazis. Amb un
decorat auster, la figura del perso-
natge que representa un agent de
la Gestapo és qui aconsegueix
omplir l’escena d’un ambient ple
de l’angoixa, de la repressió i, per
què no, de la por que van viure els
jueus en aquella època. I qui pa-
teix el comportament agressiu i
autoritari de l’agent nazi no és un
altre que el doctor Freud, a qui
han segrestat la seva filla. Amb
tots aquests elements, Freud par-

larà amb un visitant que irromp
en escena a través d’una finestra
del seu despatx. Aquestes profun-
des converses filosòfiques entre
ells, que produïen un silenci in-
quietant entre el públic de la sala,
són reflexions en veu alta que fan
que hom es plantegi si són reals o
formen part del subconscient
imaginari del psicoanalista Sig-
mund Freud.

El grup teatral terrassenc va néi-
xer al gener del 2007. Els seus
membres, però, compten amb una
llarga experiència dins del món
teatral amateur. Amb la seva ob-
ra anterior «La lliçó», van aconse-
guir un nombre considerable de
premis en la categories com mi-
llor obra, millor actriu i actor, i de
direcció. En aquesta ocasió, amb
l’excel·lent posada en escena de
«El visitant», s’obren moltes ex-
pectatives perquè estiguin, me-
rescudament, entre els escollits a
endur-se algun dels premis del
concurs. 
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«El visitant» passa pel Casal de Calaf amb
nota alta en la quarta sessió del concurs
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El personatge de Sigmund Freud, eix central d’«El visitant»
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