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CULTURA I SOCIETAT 

LA VISITA ALS JACIMENTS
D’ATAPUERCA, declarats Patrimoni
de la Humanitat, es completa des
d'ahir amb un audiovisual en tres
dimensions que ajuda a comprendre
la vida dels homínids que van viure a
la serra burgalesa en diferents
moments de l'evolució humana.
Sota el nom La cova del temps els
visitants poden triar entre quatre
vídeos amb animacions en tres
dimensions, on poden veure
l’ambient en què vivien i algunes de
les activitats quotidianes d’espècies
com l’Homo antecessor, H.
heidelbergensis, H. sapiens i H.
neanderthalensis (home de
Neandertal) que també va habitar a
la serra burgelesa. 
El director de la Fundació Atapuerca,
Eudald Carbonell, va considerar que
l’audiovisual permetrà millorar la
comprensió de la prehistòria i
l’evolució de la humanitat. 



Atapuerca
permet viatjar
al passat en 3D 
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AVUI FELICITEM
ENVIEU AL DIARI UNA FOTOGRAFIA RECENT AMB UN TEXT BREU AMB 48 H D’ANTELACIÓ AL CORREU
fets.diaridegirona@epi.es I LA PUBLICAREM. PER A  QUALSEVOL DUBTE, TRUQUEU AL  972 20 20 66

Si veieu aquest senyor, feliciteu-lo,
avui és el seu aniversari. De totes les
teves floretes del despatx: Carles,
ets un crack, feliç dia!

Per molts anys, Gemma!!! Perquè
aquests trenta anys et regalin els
millors moments de la teva vida!!!
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La quarta jornada dels Sanfermines de Pamplona es va saldar ahir amb
tres ferits lleus causats per l’enganxada d’una de les banyes del toro Cebada
Gago. En concret es va tractar d’un jove britànic de 20 anys, un altre de 29
anys, també del Regne Unit, amb una cornada a la cama esquerra, i un tercer
de 39 anys i d’Estats Units que va patir una cornada en el bessó dret. 



Sanfermines Un toro deixa tres ferits lleus 

Viatge a l'optimisme i altres lli-
bres d'Eduard Punset han servit
d'inspiració de Viatges, un espec-
tacle multidisciplinari del festival
Grec de Barcelona definit com
una «òpera quàntica», en què, per
mitjà de les noves tecnologies, in-
teractuen els personatges, l'equip
tècnic i el públic. L'espectacle,
que el director Ferran Audí posa-
rà en escena del 15 al 18 de juliol
al Mercat de les Flors, amb la co-
ordinació dramatúrgica de José
Sanchís Sinisterra, és una obra de
nou format en el qual les tecnolo-
gies de la imatge i la comunicació,

i les xarxes socials tenen un paper
molt rellevant. 

A partir dels textos de Punset, di-
vulgador científic que considera
que el futur sempre es presenta mi-
llor que el passat, s'ha creat una ex-
periència de creació escènica amb
vuit personatges de procedències
molt diverses que es troben per-
duts en una estació d'enllaç que
permet subvertir l'espai i el temps.
Els personatges descobreixen que
aquest espai els permet viatjar a
universos paral·lels, en els quals ca-
dascun té oportunitat d'explorar-
se. Viatges es presenta com una
«òpera quàntica», un format es-

cènic multidisciplinari que fusio-
na, amb una estètica suggerent i
minimalista, el teatre de text i el
teatre de moviment, el so, les pro-
jeccions audiovisuals, les tecno-
logies 2.0 i la gravació en directe,
i que potència la participació del
públic a la sala i dels internautes a
les xarxes socials.

L'obra té ja a Twitter un «hash-
tag» (#viatges) en què els espec-
tadors ja estan participant amb les
seves idees o opinions, algunes de
les quals s'introduiran en l'espec-
tacle, mentre el dia 18 s'obrirà
una pàgina web de l'espectacle
amb tecnologia streaming.
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El Grec acull una «òpera
quàntica» inspirada en
l’optimisme d’Eduard Punset

Les tecnologies de la imatge i les xarxes socials tenen un paper molt
rellevant en un espectacle que busca la interactuació amb el públic 


Un espectacle multidisciplinari que es podrà veure durant el festival Grec de Barcelona.
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