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Més de 100 persones al concert   

a les fosques de Joan Rubinat

Orís Unes 110 persones van assistir dissabte passat 
al concert de piano que va fer Joan Rubinat a la sala 
d’actes d’Orís. L’acte estava organitzat per l’Agru-
pació Dones d’Orís amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment. El pianista, nascut a Torelló, viu ara a Orís i va 
optar –com ha fet altres vegades– per un concert amb 
tots els llums apagats “per sentir millor la música”, 
tal com va dir en començar. A la primera part del 
programa i després de dos preludis de Rakhmàninov, 
va tocar les sis cançons i danses populars catalanes 
de Mompou i Blancafort i amb els arranjaments que 
ell en va fer en el llibre per a iniciació al piano La 

lluna, del qual és autor. La segona part, molt aplau-
dida, van ser peces de Chopin i Shumann. Rubinat 
va agrair el silenci que hi va haver durant el concert 
ja que “es podia sentir”. En acabar, l’organització i 
l’alcalde –a la foto– li van fer un obsequi.

El musical ‘Lluitant 
per un somni’ arriba 
dissabte a L’Atlàntida

Vic El musical Lluitant per 

un somni, que la companyia 
centellenca Aquinahora Tea-
tre va estrenar el passat mes 
d’agost, arriba aquest dis-
sabte a L’Atlàntida, en una 
representació que tindrà lloc 
a les 9 del vespre a la Sala 
Ramon Montanyà. Lluitant 

per un somni barreja peces de 
diversos musicals, amb una 
seixantena d’actors i música 
en directe, per explicar la his-
tòria d’un grup d’estudiants 
d’actors que volen triomfar. 

Tres joves instrumentistes 
de Manlleu, en un concert
Manlleu

EL 9 NOU

Ester i Sara Balasch (piano i 
violí) i Mireia Pla (violoncel) 
oferiran aquest diumenge un 
concert a Manlleu, en el cicle 
que organitza Amics de la 
Música. L’actuació de les tres 
joves instrumentistes tindrà 
lloc a les 6 de la tarda, a l’Au-
ditori de la Fundació Antiga 
Caixa Manlleu. El programa 
que oferiran és un recorre-
gut per la música de cambra 
de principis del segle XX, 

amb obres de Zoltan Kodály, 
Claude Debussy, Bela Bartók, 
Olivier Messiaen i Dmitri 
Xostakovitx. 

El recital és una oportu-
nitat poc habitual per veure 
Ester Balasch, que des de 
l’any 2007 viu a Sidney 
(Austràlia), on toca en diver-
sos grups de cambra i també 
ha acompanyat recitals a 
l’Opera House de Sidney. 
Tant Ester com Sara Balasch 
van començar la seva forma-
ció a l’Escola de Música de 
Manlleu. 

Les analítiques d’algunes de les restes òssies donen una cronologia del 680 dC

L’antiguitat d’Aiguafreda de 
Dalt recula fins al segle VII
Aiguafreda

Teresa Terradas

Els orígens del conjunt 
d’Aiguafreda de Dalt, fins 
ara documentats a finals 
del segle IX, s’han de situar 
gairebé 200 anys abans, a la 
segona meitat del segle VII. 
Aquesta nova dada és fruit 
dels resultats de les analíti-
ques realitzades a algunes de 
les restes òssies aparegudes 
durant les campanyes arque-
ològiques realitzades durant 
el 2014, segons ha explicat el 
director del projecte i tècnic 
de Patrimoni a l’Ajuntament 
d’Aiguafreda, Jaume Oliver.

Precisament, Oliver desta-
ca la importància de les exca-
vacions arqueològiques de 
les darreres dues campanyes. 
A més de donar resultats pel 
que fa al coneixement de la 
morfologia de la cova-cripta, 
el més notori és la troballa 
de més enterraments. “Si 
fins ara només es coneixien 
quatre tombes a l’interior 
de la cova-cripta i sense cap 

individu associat, en aquests 
moments ja tenim 11 tombes 
més, amb les restes de 15 
individus”, ha explicat Oli-
ver. D’aquests, 9 es trobaven 
en estructures individuals i 
sis en estructures malmeses 

o dipòsits col·lectius o indi-
viduals. Després d’analitzar 
les mostres òssies al Poznan 
Radiocarbon Laboratory, a 
Polònia, les corresponents 
a dos individus han donat 
una cronologia a l’entorn de 

l’any 680 després de Crist, 
i les referents a altres dos 
individus més, a l’entorn 
de l’any 1.100 després de 
Crist. “Aquestes dades són 
molt importants perquè fins 
aquests moments només 

teníem datat documental-
ment el conjunt l’any 898, 
segons l’acta de consagració 
de l’església”. Ara, en canvi, 
ja es té constància arqueo-
lògica que hi havia vida 200 
anys abans. Oliver reconeix 
que abans de fer aquests 
treballs “in situ” ja se sabia 
que la recerca arqueològica 
proporcionaria resultats pel 
que fa al coneixement del 
conjunt monumental, com ha 
acabat passant finalment. 

També han resultat molt 
interessants els resultats pel 
que fa a la topografia dels 
enterraments, ha comentat 
Oliver. Després d’analitzar 
les mostres dels individus 
de diferents zones, els més 
antics es trobaven a l’interior 
de la cova-cripta, cosa que ja 
s’imaginaven. La sorpresa, 
però, ha estat trobar-ne tam-
bé del segle VII a sobre la 
muntanya, a tocar dels murs 
de l’església romànica, molt 
més tardana (segle XII). 
“Això demostra un ús fune-
rari de tot el massís de tra-
vertí on es troba el conjunt 
monumental, i no només de 
la cova, ja en èpoques molt 
reculades, molt abans que hi 
encasquetessin la parròquia”.  
Segons Oliver, això també 
obre una via arqueològica 
que podria fer pensar que 
sota l’església de 898 hi hagi 
un temple del segle VII asso-
ciat a aquests enterraments.

Vista general del conjunt monumental d’Aiguafreda de Dalt, on s’han fet els treballs


