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CÀNCER «La immunoteràpia
ho canvia tot»
L’oncòleg català Josep Baselga afirma que la im-
munoteràpia, la lluita des de l’organisme contra el
càncer, és un avanç que ho canvia tot. 43
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TELEVISIÓ Divinity porta les
celebritats a «Cazamariposas»
L’actualitat social i la moda seran els principals objectius perseguits
pels presentadors Nando Escribano i Nuria Marín. 48

UN SECTOR NOU D’EXCAVACIÓ La nova campanya d’excavacions al jaciment neolític de la Draga de Banyoles va començar ahir i
s’allargarà fins al 5 de juliol. Una de les novetats és que bona part dels treballs es faran en un sector nou d’excavació, amb l’objectiu de localitzar
les restes d’un poblat a la zona més elevada del jaciment, on unes primeres excavacions van documentar un elevat nombre de fogars. 
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Una gran quantitat de fogars, sòls
de cabanes realitzades amb pedres
i grans fosses emprades com a
abocadors. Són els resultats de
les primeres campanyes d’exca-
vació a la zona de la Draga on
aquest any treballaran els ar-
queòlegs amb la previsió de posar
al descobert un nou poblat. Tam-
bé s'extrauran els pilars de fusta de
les cabanes excavades en la cam-
panya de l'any passat, que va dei-
xar al descobert l'arc de caça més
antic del període a Europa i en bon
estat de conservació. La Draga
posa al descobert restes de més de
7.000 anys d’antiguitat. 

Durant les primeres tres set-
manes que durarà la campanya hi
participaran estudiants del Grau
d'Arqueologia de la UAB que des-
envolupen part de la seva forma-
ció pràctica acadèmica, mentre
que les dues darreres es compta-
rà amb voluntaris de diverses uni-
versitats i centres de recerca de l'Es-
tat espanyol i d'Europa. En total, hi
treballaran aproximadament unes
70 persones.

Els treballs arqueològics estan
coordinats pel Museu Arqueològic
Comarcal de Banyoles, i es fan
des del Consell Superior d'Inves-
tigacions Científiques (IMF, Bar-

celona), la Universitat Autònoma
de Barcelona i el Museu d'Ar-
queologia de Catalunya.

La Draga és un jaciment ar-
queològic que correspon a un as-
sentament d'una de les primeres
comunitats camperoles del nord-

est de la península Ibèrica. Es
tracta d'un assentament localitzat
a la vora oriental de l'estany de Ba-
nyoles i datat entre 5400-5000 aC.
El jaciment ocupa uns 8000 m2
amb un front de 100 m arran de
l'estany i una amplada d'uns 80 m

en direcció est. Una part del jaci-
ment, l'antiga platja neolítica, està
actualment sota les aigües de l'Es-
tany, mentre que les altres zones
excavades es troben en terra ferma.

Les primeres campanyes es van
dur a terme entre els anys 1990-

2005, sota la direcció científica
del Museu Arqueològic Comarcal. 

Des de l'any 1994 es va comptar
amb l'ajuda del Centre d'Investi-
gacions Subaquàtiques de Cata-
lunya (Museu d'Arqueologia de
Catalunya). En el projecte actual
(2008-2013) hi participen també la
UAB i el CSIC.

El jaciment de la Draga és ex-
cepcional per diversos motius. En
primer lloc per la seva antiguitat,
que el situa entre els més antics del
Neolític Peninsular. En segon lloc
pel fet de tractar-se d'un assenta-
ment a l'aire lliure amb una certa
continuïtat de l'ocupació. I per
últim, i potser el més remarcable,
per les seves excel·lents condi-
cions de conservació. 

El nivell arqueològic es troba co-
bert pel nivell freàtic i per aquest
motiu es donen condicions anae-
ròbiques que afavoreixen la con-
servació de la matèria orgànica.
Aquesta circumstància fa de la
Draga un jaciment únic tant a la
Península Ibèrica.
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Els arqueòlegs busquen un nou poblat
al jaciment de la Draga de Banyoles

Unes setanta persones treballaran aquest any a les excavacions, entre estudiants en pràctiques i gent voluntària

Les excavacions en el subsòl fangós requereixen paciència i sacrifici. 

DANIEL BONAVENTURA

L'obra teatral Top Model, que
aborda l'obsessió per l'aspecte fí-
sic de les persones en clau d'hu-
mor, podrà veure's al teatre Poli-
orama de Barcelona a partir de
demà i fins al 9 de juny, segons ha
anunciat la companyia Per-ver-
sions.

Així, l'actor i director gironí Pep
Cruz es converteix en top model,
amb Jordi Coromina i Anna Az-
cona com a companys de reparti-
ment, en una obra escrita pel dra-

maturg i guionista de televisió
Sergi Pompermayer, que es re-
presentarà en set úniques ses-
sions.

Aquesta obra, estrenada en el
Festival Temporada Alta de Giro-
na (2009), pertany a la company-
ia Per-versions, amb una filosofia
tendent a fer teatre de creació, en
petit format, basat en un humor
que permeti arribar a tots els pú-
blics. L'obra parteix de la història
de Max (Pep Cruz), un dels tops
models masculins més famosos i

envejats del moment, però amb un
pòsit d'infelicitat que li fa passar el
seu propi procés de «baixada als
inferns».

Tot un èxit
Aquesta obra, de contundent re-
refons crític amb la societat de
consum, però sempre filtrada pel
sentit de l’humor, s'ha representat
a Madrid, Múrcia i, a Catalunya, a
Bescanó, Figueres, Igualada, el
Vendrell, Castelldefels, Premià de
Mar i Banyoles. 
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Cruz porta «Top Model» al Poliorama

Les restes (més de 7.000
anys) corresponen a les
primeres comunitats
camperoles de la Penísula

Jordi Coromina, Pep Cruz i Anna Azcona. 
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