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La Draga, un viatge de 7.000 
anys a l’estany de Banyoles

L’arribada, fa més de 7.000 anys, 
d’un grup d’homes i dones forasters, 
provinents de l’est de la Mediterrà-
nia, va ser una autèntica revolució a 
l’estany de Banyoles. “Van ser els 
primers agricultors i ramaders, i 
són el nostre fonament tant genè-
ticament com de la nostra forma de 
vida”, diu el comissari de l’exposició 
i conservador del MAC, Antoni Pa-
lomo. Fins ara s’han excavat 1.000 
metres quadrats de jaciment però la 
seva dimensió total és de 20.000. A 
la Draga s’hi han trobat les eines de 
fusta i fibres més antigues i més ben 
conservades del neolític d’Europa i 
l’arc sencer més antic. 

Neolítics amb experiència  
Una de les peces estrella de l’expo-
sició és una falç de fusta amb sílex 
que encara conserva, fins i tot, la co-
la que es va fer servir fa més de 7.000 
anys. “Resumeix el que és la Draga 
per la seva magnífica conservació”, 
diu Palomo. El rastre arqueològic 
que van deixar els forasters que es 
van instal·lar a la riba de l’estany de 
Banyoles és impactant. Durant 400 
anys, diferents generacions van viu-
re en sis o set cabanes. “No eren 
aprenents, eren veritables neolítics 
que coneixien les eines i els instru-
ments i que tenien una mirada i 
unes tradicions diferents”, assegu-
ra Palomo. Al costat de les cabanes, 
que eren sòlides construccions de 
fusta, hi havia coberts i tancats. Al 
voltant hi havia els horts i camps de 
conreu de cereals i lleguminoses, ra-
mats de vaques, cabres i xais, rebos-

tos i fins i tot llocs per llençar les 
escombraries. A l’exposició es 
mostra una part del seu llegat: es-
tris de caça i de cuina com mor-
ters, bols per fer sopes i estofats, 
espàtules de fusta, remenadors i 
cullerots, aixes per abatre arbres, 
bolets de soca per fer metxes... 

“Els habitants de la Draga són 
els primers grans fusters de la 
nostra història”, diu Palomo. Ta-
laven arbres amb aixes de fulles 
de pedra polida i transportaven 
els troncs fins al poblat amb bous. 
A la Draga no s’ha trobat cap ne-
cròpoli però altres troballes com 
un arc infantil i sofisticats braça-
lets de marbre refermen la idea 
que en aquest poblat del neolític 
hi havia diferents classes socials.  

Al MAC també és possible ju-
gar amb jocs de simulació per 
emular la manera com es va viu-
re a la Draga fa més de 7.000 anys. 
Són jocs pensats sobretot per a 
les escoles i que han estat impul-
sats pel programa RecerCaixa, 
una iniciativa de l’Obra Social La 
Caixa en col·laboració amb l’As-
sociació Catalana d’Universitats 
Públiques.  

Actualment el jaciment de Ba-
nyoles només es pot visitar amb 
reserva prèvia. Però hi ha un pro-
jecte per actualitzar-lo i posar-lo 
al dia des del punt de vista muse-
ogràfic. També s’ha engegat la 
construcció d’un magatzem sub-
aquàtic perquè ja no hi ha espai 
per a totes les peces que s’hi han 
anat localitzant.e

Una de les imatges de la recreació virtual de la Draga que ha fet l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial. MAC

El Museu Arqueològic exhibeix “els prodigis” del jaciment del neolític
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Diuen que el somni de tot arqueòleg 
és poder fer un viatge en el temps i 
plantar-se a èpoques pretèrites. Al 
Museu Arqueològic de Catalunya 
(MAC), amb l’ajuda d’unes ulleres 
de realitat virtual, és possible passe-
jar-se per la Draga, un poblat neo-
lític de fa uns 7.400 anys. Es pot en-
trar en una cabana, esquivar porcs 
senglars i quasi ensumar la carn que 
els pobladors han deixat assecar a 
l’aire lliure. Però aquesta represen-
tació virtual en 3D de l’Institut d’In-
vestigació en Intel·ligència Artifici-
al no hauria sigut possible sense les 
investigacions de mig centenar de 
científics de tot el món que durant 
27 anys han investigat i excavat un 
jaciment, a Banyoles, considerat 
pràcticament únic a Europa.  

La revolució neolítica. La Draga, 
el poblat dels prodigis, que es pot 
veure fins al 4 de febrer al MAC, a 
Montjuïc, mostra més de 200 peces 
que s’hi han trobat al llarg de tots 
aquests anys. Els prodigis als quals 
es refereix el títol són precisament 
les troballes: s’hi han recuperat més 
de cent mil objectes, excepcional-
ment ben conservats, perquè han 
estat milers d’anys amarats d’aigua 
dolça. La Draga és l’únic jaciment 
neolític lacustre conegut a la penín-
sula Ibèrica i un dels més antics de 
la Mediterrània. N’hi ha només dos 
més a Europa: la Marmotta (Itàlia) 
i Dispilio (Grècia).  
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‘Willkommen’, 
altre cop, amb un 

gran Ivan Labanda 

Ivan Labanda i Teresa Abarca a 
Cabaret. CÈLIA ATSET
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Cabaret és un musical re-
current i mutant. Recur-
rent perquè reapareix 
cíclicament i mutant 
perquè ho fa amb canvis, 

si no argumentals sí musicals. És el 
que ha passat des de l’estrena a Bro-
adway el 1966, canvis en bona part 
motivats per la versió cinematogrà-
fica de Bob Fosse que va consagrar 
Liza Minnelli i va convertir en te-
mes universals cançons com Money 
i Maybe this time. 

El primer Cabaret va arribar a 
Barcelona de la mà del gran Jérôme 
Savary el 1992, i onze anys més tard, 
el 1993, es va estrenar una rèplica de 
la producció de Sam Mendes a Lon-
dres. Jaime Azpilicueta, director de 
la nova producció presentada al Vic-
tòria, va ser juntament amb Gonza-
lo Demaría l’adaptador del llibret i 
traductor de les lletres. En conse-
qüència, aquest nou Cabaret beu 
d’aquell, si bé amb un format a la ita-
liana i en una producció deliberada-
ment setantera tant teatralment 
com pel disseny del Kit Kat Klub.  

Cabaret és un musical dramàtic 
de personatges condemnats a la so-
litud per la seva incapacitat d’esti-
mar, cas de Sally Bowles, o per cir-
cumstàncies històriques, el nazis-
me, que escapcen l’amor senil entre 
la senyora Schneider i el fruiter 
Schultz. I és en el retrat dels perso-
natges on la nova proposta, molt 
ben cantada, resulta menys interes-
sant. No es veu per enlloc el joc 
d’atracció i por entre el Cliff i la Sa-
lly i resulta innecessari i contrapro-
duent remarcar el caràcter pusil·là-
nime del senyor Schultz. Elena Ga-
del té més veu que dots interpreta-
tius i no obstant dona la talla sense 
arribar a seduir. Qui s’endú el triomf 
rotund és Ivan Labanda, amb una 
picant i luxuriosa creació d’Emcee. 
Molt bona la meuca Kost de Teresa 
Abarca al costat d’unes excel·lents 
i molt ben ballades coreografies, 
una perfecta sonorització i gran dis-
seny de llums i vestuari. A la fi, sem-
pre hi ha un moment per tornar al 
Cabaret.e
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Immersió  
La tecnologia 
virtual en 
3D permet 
“passejar-se” 
pel poblat 
de la Draga

Referent  
El jaciment de 
Banyoles és 
un dels més 
importants 
del neolític 
a Europa


