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Recrearan instruments de
la portalada de Ripoll
a El monument medieval en reprodueix 39 que es construiran per fer-ne una exposició permanent
a Un grup de lutiers farà un taller dirigit per Carlos Ardura per fer les reproduccions
Jordi Casas

Un pas més que
suma a favor
del monument

RIPOLL

La portalada romànica de
la Glòria del monestir de
Santa Maria de Ripoll és
molt més que una joia arquitectònica. Entre moltes altres coses, és un catàleg d’instruments musicals antics. En total i segons ha remarcat l’expert
en aquesta mena d’instruments Antoni Madueño,
n’hi ha 39 de set tipus diferents.
Ara i en el marc de la
promoció d’aquesta portalada per ser inclosa en el
catàleg del patrimoni
mundial de la Unesco, es
durà a terme un projecte
per recrear reproduccions
d’aquests instruments,
que formaran part d’una
exposició permanent.
Segons Antoni Madueño, a partir del segle XIX
amb la reconstrucció de
diversos monuments medievals, va renéixer l’interès per recuperar les músiques d’aquella època, i per
tant també pels instruments que s’utilitzaven en
el període medieval.
Els instruments que es

—————————————————————————————————

L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha remarcat que aquesta
iniciativa s’emmarca en el
conjunt de les propostes que
s’organitzen per donar a conèixer millor la portalada i per
sumar així a favor de la candidatura. A final de l’any passat,
la portalada del monestir de
Ripoll, del segle XII, va ser inclosa en la llista indicativa
que elabora l’Estat espanyol,
el pas previ per esdevenir
candidatura oficial per ser
declarada Patrimoni de la
Humanitat de la Unesco. La
portalada, del segle XII, destaca per la seva iconografia.
La portalada romànica de Santa Maria de Ripoll és un monument molt visitat ■ J.C.

La xifra

—————————————————————————————————

39

instruments estan reproduïts a la portalada romànica
del monestir de Santa Maria
de Ripoll.

reproduiran han estat
estudiats i presentats en
un article d’aquest musicòleg i intèrpret en un article al Simposi Internacional sobre la Portalada del
Monestir de Ripoll del
2013.
En el marc d’aquest
projecte, està previst dur a
terme un taller del 20 de

La resclosa volcànica
de la vall d’en Bas
a El parc natural de la

Garrotxa participa en
la Geologia 2015 amb
aquesta ruta

J.C.
OLOT

Els geòlegs espanyols aniran de bòlit aquest cap de
setmana. Els catalans
també perquè, en el marc
de la desena edició del
Geologia 2015, es mobilitzaran per guiar tots els
ciutadans que vulguin a
descobrir un indret d’interès geològic de cadascuna de les 54 demarcacions
de l’Estat.
Promoguda per diverses institucions geològi-

Una vista d’unes pastures de la zona del Bosc de Tosca
de les Preses, on es va artigar la colada basàltica ■ J.C.

ques d’àmbit estatal, té
com a objectiu ensenyar la
geologia a tots els ciutadans interessats i fer-ho
des del punt de vista dels
professionals d’aquesta ciència. El Parc Natural de

la Zona Volcànica de la
Garrotxa, en col·laboració
amb l’Ajuntament de les
Preses, ha assumit l’organització de l’excursió de
les comarques gironines.
Així doncs, per dissabte

maig al 2 de juny a la sala
Marià Font de Ripoll, en
què els participants, amb
la direcció tècnica de Carlos Ardura i d’un equip de
lutiers, construiran rèpliques dels instruments romànics.
Antoni Madueño va explicar que Despertant instruments adormits és l’ac-

tivitat que inaugura la iniciativa amb el nom de
Temps de joglars, un projecte transversal la finalitat del qual és la difusió de
la cultura de l’edat mitjana
a través d’accions artístiques, acadèmiques i participatives, fent un èmfasi
especial en la qualitat de la
seva programació. ■

està prevista una excursió
que permetrà a tots els assistents saber més sobre la
formació del llac de resclosa volcànica més gran de la
península Ibèrica: la vall
d’en Bas. Els guies de la
sortida seran el geòleg Llorenç Planagumà, assessor
del parc natural, i el biòleg
Emili Bassols, biòleg i tècnic del parc. S’iniciarà al
baixador de Codella a les
nou del matí i l’objectiu és
mostrar el procés geològic
que va motivar la creació
de la vall d’en Bas. Això és
previst fer-ho visitant la
colada de lava del volcà del
Puig Jordà, el Bosc de Tosca, on els assistents podran saber més sobre els
anomenats tossols i, finalment, enfilant-se fins al
volcà del Racó, des d’on es
gaudeix d’una bona panoràmica de la zona. Cal inscriure’s prèviament a l’adreça de correu electrònic:
webassol@gencat.cat. ■
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Fomentar la
higiene de mans
entre els escolars
L’hospital de Campdevànol ha
dut a terme diverses activitats
per fomentar la higiene de
mans entre els nens i nenes
de la comarca. Juntament
amb les escoles de primària
de Ribes de Freser, Planoles i
Campdevànol –les de l’àrea
bàsica de salut del centre
com a referent–, ha organitzat
un concurs de dibuix sobre
aquesta temàtica, per a categoria infantil, amb una panera
de material escolar i un diploma de premi per als tres millors dibuixos. D’altra banda,
també s’ha dut a terme un taller de plàstica a les escoles
bressol de les mateixes poblacions. ■ J.C.

LA GARROTXA

Ruta guiada
pel camí ral
de Vic a Olot
L’Editorial Gavarres i Petjades,
el projecte de visites guiades
vinculades als continguts de
les revistes que edita, ha organitzat una nova sortida relacionada amb la revista Les
Garrotxes. Es tracta d’una ruta
pel camí ral de Vic a Olot guiada per Pere Gelis, membre
del Grup Excursionista Cultural i Alpinista de la Vall d’en
Bas. Es durà a terme el diumenge 24 de maig. Les altres
sortides es faran al volcà de la
Crosa (14 de juny), en una surera de les Gavarres (28 de juny), al camí de ronda de Tamariu (19 de juliol) i a Serinyà
(27 de setembre). ■ J.C.

Homenatge a Murlà
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El ple d’Olot ha homenatjat
en la seva última reunió el periodista i historiador olotí Josep Murlà, amb motiu de la
seva propera jubilació. Murlà
és un lúcid cronista de la política i de la vida social olotina.

Des de l’any 1987, ha assistit a
totes les sessions plenàries,
excepte dues. L’alcalde,
Josep Maria Corominas, li ha
lliurat la reproducció
d’una escultura
de Josep Clarà. ■ J.C.

