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● Els investigadors de
l’Institut Català de Paleon-
tologia que treballen al ja-
ciment de Can Mata
d’Hostalets de Pierola, a
l’Anoia, han localitzat les
restes parcials d’un crani i
una mandíbula que corres-
pondrien a una nova espè-
cie d’homínid més evolu-
cionada dins la família
dels simis antropomorfs i
que hauria viscut a Catalu-
nya fa uns dotze milions
d’anys. La troballa, que ha
estat batejada amb el nom
d’Anoiapithecus breviros-
tis, encara que per abreujar
ja se’l coneix com Lluc,
«aquell que il·lumina»,
permet als investigadors
reforçar la hipòtesi, encara
mai verificada, que els ho-
mínids van arribar a Euro-
pa procedents d’Àfrica,

donat que les restes cra-
nials descobertes ara com-
parteixen els trets morfo-
lògics que caracteritzen el
grup d’hominoides primi-
tius del Miocè Mitjà
d’aquell continent. A dife-
rència, però, de les restes
d’homínids trobades a Ke-
nya, que es creia que eren
les més emparentades amb
els humans, les restes cra-
nials de l’Anoia revelen
l’existència d’un primat
amb un prognatisme facial
més reduït (un morro més
pla), i per tant més sem-
blant al dels humans que al
dels simis. El jaciment
d’Hostalets de Pierola està
situat a l’abocador de Can
Mata, on el 2004 ja s’hi va
trobar un crani i un esque-
let parcials d’un homínid
batejat com Pierolapithe-
cus catalaunicus.
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Troben a l’Anoia les restes d’un
gènere d’homínid més evolucionat

� L’Anoiapithecus
brevirostis, que deu
el nom a la comarca
on ha estat trobat i a
la brevetat de la
mandíbula, més
semblant per tant a
la dels humans,
reforça la hipòtesi
que els homínids
van arribar a Europa
procedents d’Àfrica.

EN LLUC

El cas d’aquest espectacle
de la companyia Le Mus-
cle és només el paradigma
del que ha anat succeint en
les darreres edicions del
Panorama, un festival que
s’ha anat creant el seu pro-
pi públic, que ha estat ca-
paç d’engrescar no només
els habitants d’Olot, sinó
també de la resta de les co-
marques gironines, que
omplen els diversos espais
on es programa el festival,
disposats a gaudir de pro-
postes que, en alguns ca-
sos, són estrenes a Catalu-
nya i a l’Estat. L’acollida
del festival entre el públic
és excel·lent, així com en-
tre els professionals i pro-

gramadors. Només així
s’explica que els especta-
cles de carrer tinguin un
seguiment multitudinari,
com el de la companyia Le
Muscle, o els titelles de
Délit de Façade (Menus
larcins), seguits per més
de 150 persones tot i la
pluja, i els de pagament,
com Sojourn in Mantua
(La Viuda,) El lloc equivo-
cat (Dimitri Ialta), La vie
en rouge (Il Gran Teatro
Amaro), Devoris Causa
(Escarlata Circus), Atelier
Crisis (Lacasadelcactus) i
Cantatataula (Companyia
de la Font del Vi), registrin
una ocupació que arriba al
cent per cent. També ha es-

tat destacable la participa-
ció del públic en les pro-
postes que fomentaven la
interacció amb l’artista,
com el taller de dramatúr-
gia in situ de Raquel To-
màs, membre de col·lectiu
Àreatangent, o la gravació
de videoclips de Stars-
ky&Hush.

Pel que fa a les beques
de La Incubadora d’aquest
any, els projectes guanya-
dors són els de Marta Be-
triu (Mi mundo no cabe en
esta casa) i Pedro Guirao
(BSMU / Banco Sonoro de
Memoria Urbana), mentre
que Zeba produccions va
obtenir un accèssit amb
Badosa.

El Panorama d’Olot tanca amb
èxit artístic i de públic

El festival es consolida com a aparador de noves propostes

DANI CHICANO / Olot
● L’edició d’aquest any de l’inclassifica-
ble festival Panorama, d’Olot, que s’ha
celebrat del 28 al 31 de maig, s’ha tancat
amb un èxit rotund tant artístic com de pú-

A l’esquerra, una imatge de l’espectacle de titelles Menus larcins, i a la dreta, una de Bola
de neu, amb seguiment multitudinari, a la plaça Major d’Olot. / PNRM

blic. L’esdeveniment, que ja s’ha consoli-
dat com a aparador de noves propostes, va
aconseguir atreure, dissabte a la nit, més
de 700 persones per veure l’espectacle
Bola de neu, a la plaça Major.


