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El nen amb més història de Catalunya

negudes és la mandíbula de Ba-
nyoles, de 45.000 anys d’antigui-
tat. La va trobar un picapedrer el 
1887 i sempre s’ha qüestionat. Es-
tudis recents posen en dubte que 
realment es tracti de les restes 
d’un neandertal. 

Un cau de hienes  
A la cova del Gegant actualment hi 
entra l’aigua del mar. Els investiga-
dors hi havien d’accedir fent ràpel. 
Però es calcula que fa 55.000 anys 
la línia de costa era a uns nou quilò-
metres de distància. Davant de la 
cova hi havia un espai obert per on 

corrien cavalls i rinoceronts. La 
mandíbula i l’húmer del neandertal 
eren a uns 20 metres de l’entrada 
de la cova, barrejats amb ossos i ex-
crements de hiena. Els animals en-
traven al forat per poder-se menjar 
la caça sense haver-se de preocupar 
dels rivals. Els neandertals, no se 
sap si esporàdicament o no, també 
la visitaven. “Sabem que aquest es-
pai de la cova s’utilitzava per a al-
tres funcions. Hi havia ossos amb 
marques de carnisseria i ossos cre-
mats, i restes de sílex. S’hi duien a 
terme activitats domèstiques”, des-
taca l’arqueòleg Joan Daura.  

L’equip científic que formen 
Daura, Montserrat Sanz, Joao Zil-
hao (tots tres de la UB), Juan Luis 
Arsuaga (de la Universidad Complu-
tense) i investigadors de les univer-
sitats de Burgos, Lisboa, Birming-
ham, Bristol i del Museu Natural de 
Nova York, no pot concretar com 
van anar a parar les restes a la cova. 
“No és gaire comú que a tanta pro-
funditat de la cova hi hagués activi-
tat humana, ja que hi havia menys 
llum i era més estret. Hi ha dues hi-
pòtesis: les hi podrien haver portat 
carnívors, però no hem vist marques 
clares de mossegades, o podria ser 
que les dipositessin expressament 
aquí”, detalla Sanz. La investigació 
no ha acabat. S’ha arribat al nivell 
més antic, però encara queden sis 
metres quadrats per excavar.  

El nen de la cova del Gegant seria 
un neandertal avançat però no va 
arribar a topar-se amb els humans 
anatòmicament moderns (els indi-
vidus de l’espècie actual, també co-
neguts com a Homo sapiens). Els sa-
piens no van arribar a la Península 
fins a uns 15.000-10.000 anys des-
prés. El petit neandertal no té nom. 
El catedràtic Josep Maria Fullola, 
durant la presentació de la troballa, 
va suggerir amb ironia que es bate-
gés amb el nom del patró de Sitges, 
Bartomeu. Joan Daura, però, va res-
pondre contundentment que no: “Si 
aquest neandertal aixequés el cap li 
semblaria estrany que li poséssim el 
nom d’un sant. No sabem quines 
eren les seves creences. Nosaltres 
els hi hem posat un nom molt cien-
tífic: Gegant 1, Gegant 2”.e

L’húmer del braç esquerre i el tros de mandíbula d’un neandertal es van mostrar ahir a la 
Universitat de Barcelona. ACN

Troben en una cova del Garraf les restes fòssils d’un infant neandertal de fa més de 55.000 anys

PREHISTÒRIA

Se sap que quan va morir, ara fa 
55.000 anys, tenia entre quatre i set 
anys. Les dents indiquen que era un 
nen i no una nena. I dues peculia-
ritats demostren que era un nean-
dertal: el forat mentonià, situat a la 
mandíbula, que està més endarre-
rit, i la paret de l’húmer del braç es-
querre, molt més gruixuda que la 
d’un infant anatòmicament mo-
dern. La mandíbula –amb una dent 
de llet, una molar definitiva i tres 
més a l’interior que maldaven per 
sortir– i l’húmer d’aquest petit in-
fant són minúsculs però aporten 
molta informació sobre el creixe-
ment i sobre com i on van viure els 
neandertals. La seva troballa, a la 
cova del Gegant de Sitges (Garraf), 
és tota una fita. Es tracta de l’infant 
de més antiguitat localitzat mai a 
Catalunya. L’altre és molt més jove: 
només té 6.500 anys –se’n porten 
quasi 50.000– i era en un jaciment 
neolític. A més, el fòssil de la cova 
del Gegant és el primer d’un nean-
dertal trobat en una excavació mo-
derna. Per tant, amb garanties i em-
marcat en una cronologia.  

L’equip de la Universitat de 
Barcelona que ha fet la troballa ja 
ha publicat un article al Journal of 
Human Evolution. “És important 
perquè a Catalunya pràcticament 
no hi ha restes de neandertals. Hi 
havia un buit”, assegura el cate-
dràtic de prehistòria Josep Maria 
Fullola. Una de les restes més co-
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Habitada 
A la cova s’hi 
han trobat 
senyals 
d’activitats 
domèstiques

‘Rambo’ en una oficina, plat 
fort de la tardor del Barts

tors del conegut espectacle de per-
cussió i humor Stomp a l’Estat. La sa-
la del Paral·lel va fer balanç ahir del 
segon any sota la gestió de la promo-
tora The Project i van avançar al-
guns dels noms que farciran el car-
tell del 2015. Els més immediats són 
concerts que formen part del Guitar 
BCN o bé de la cartellera musical del 
Grec (Matthew Herbert, Joan Mi-
quel Oliver, Lambchop, Albert Pla, 
Christopher Cross, Lila Downs, The 
Waterboys i Jethro Tull, entre al-
tres). De teatre, a més dels Neander, 
que desembarcaran a Barcelona a 
l’octubre, el primer espectacle que 
es podrà veure serà VIP, una comè-
dia àcida dels Joglars sobre la infan-
tesa: el tracte que els pares donen als 
fills pot acabar creant petits tirans. 
L’obra formarà part de la programa-
ció del Grec i tornarà a la sala al se-
tembre. “L’espectacle agrada molt 
sobretot als professors”, va brome-
jar Alba Espinasa, l’encarregada de 
producció de la companyia.  

A Blam! els danesos Neander recreen pel·lícules 
d’acció amb material d’oficina. SOREN MEISNER

“Antonia San Juan torna a casa”, 
va dir també Berna. Però en aques-
ta ocasió l’actriu no interpretarà 
els monòlegs que l’han fet més co-
neguda sinó una comèdia de crea-
ció pròpia sobre l’amistat, la pare-
lla i la família. Porta per títol Lo 
malo de ser perfecto. Així mateix, 
Sílvia Berna va explicar que han 
designat el monologuista Goyo Ji-
ménez, còmic resident de la sala i 
que hi estrenarà els seus pròxims 
espectacles. 

També va apuntar que l’exitós 
musical El Petit Príncep podria tor-
nar a la sala i que també s’hi farà la 
segona edició del cicle de conferèn-
cies Instint, que van inventar An-
dreu Buenafuente i Albert Om.  

A l’hora de fer balanç dels dos úl-
tims anys dirigint la sala, van des-
tacar que des del novembre del 2012 
s’hi han fet 382 activitats, entre con-
certs, espectacles, obres infantils i 
conferències, entre altres. La mitja-
na d’ocupació del 2013 va ser del 
70% i l’any passat es va mantenir en 
el 71%. “Els taxistes ja saben on és el 
Barts”, va exemplificar Tito Ramo-
neda, president de The Project. “El 
present és de satisfacció i el futur és 
il·lusionant –va afegir–. D’ara enda-
vant tenim dos reptes: millorar 
aquesta xifra i mantenir el nivell de 
qualitat dins l’eclecticisme de la fi-
losofia de la sala”. “El que progra-
mem té qualitat i agrada al públic”, 
va subratllar Joan Roselló, també 
fundador de The Project. 

Pel que fa als espectadors, la xifra 
ha augmentat. Entre els últims me-
sos del 2012 i el 2013 en va rebre 
147.596 (368 funcions) i l’any passat 
160.197 (en 450 funcions). Van ex-
haurir entrades en 96 funcions.e

ARTS ESCÈNIQUES

¿Una oficina qualsevol es pot con-
vertir en el camp de batalla d’una 
pel·lícula d’acció? La companyia da-
nesa Neander ha convençut que sí el 
públic del Fringe d’Edimburg i tam-
bé del Teatre Peacock de Londres 
amb Blam!, un espectacle de teatre 
físic que barreja comèdia amb els es-
tralls de films com Rambo i La jungla 
de cristall. Els Neander també s’han 
guanyat la programadora de la sala 
Barts, Sílvia Berna, i Blam! –que es 
presenta amb el subtítol Hollywood 
es cola a la teva oficina– serà la pri-
mera estrena internacional de la sa-
la i el plat fort dels espectacles que 
presentaran la temporada vinent. 
“Transformen l’ambient d’una ofi-
cina en totes les pel·lícules d’acció 
imaginables”, va subratllar Berna, 
orgullosa d’estrenar aquest especta-
cle, que porta el segell dels produc-
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Balanç 
“Els taxistes  
ja saben on és  
el Barts”, diu 
Ramoneda, de 
The Project 


