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DdG GIRONA

■Els habitants del poblat neolític
de La Draga de Banyoles ja van
usar bolets com a esca per encen-
dre o transportar foc fa . anys.
La troballa suposa un dels casos
més antics d’ús tecnològic dels
fongs documentats ins ara i és
fruit de les diverses intervencions
arqueològiques realitzades al ja-
ciment, que han permès també
posar al descobert una singular
col·lecció d’aquests organismes,
únics a la prehistòria europea.

L'estudi d'aquest atípic conjunt
de restes, que es publiquen a la re-
vista Plos One, ha estat realitzat
per Marian Berihuete, investiga-
dora vinculada a la UAB i actual-
ment a la Hohenheim Univesity;
Josep Girbal i Raquel Piqué, de la
Universitat Autònoma de Barce-
lona; Antoni Palomo, del Museu
d'Arqueologia de Catalunya, i Xa-
vier Terradas, de la Institució Milà
i Fontanals - CSIC.

«Tot i que l’ús del foc hi està ben
documentat, a La Draga ins ara
no havíem trobat cap prova sobre
els materials que usaven per en-
cendre’l o transportar-lo. Les da-
des apunten que la majoria dels
bolets recuperats a La Draga van
ser seleccionats, traslladats dels
boscos dels voltants del poblat,
assecats i emmagatzemats, amb
la intenció de ser utilitzats com a
esca. Dues de les peces que hem
analitzat presenten, a més, mos-
tres evidents d’haver estat mani-
pulades amb aquesta inalitat, fet

que avala la nostra hipòtesi», ex-
plica Raquel Piqué, investigadora
del Departament de Prehistòria
de la UAB.

Les condicions excepcionals
del jaciment de La Draga per a la
conservació de restes arqueològi-
ques, que romanen submergides
al nivell freàtic,  han permès als in-
vestigadors recuperar ins a 
restes de fongs –algunes comple-
tes– i realitzar-ne l'estudi taxonò-
mic, identiicant la presència de
sis espècies: Skeletocutis nivea,

Coriolopsis gallica, Daedalea
quercina, Daldinia concentrica,
Ganoderma adspersum i Lenzites
warnieri.

«És un fet excepcional que
s’hagin pogut recuperar aquests
bolets, atès que la seva conserva-
ció com a material arqueològic és
molt difícil, en ser molt sensibles
a la descomposició», afegeix An-
toni Palomo, investigador del
MAC i de la UAB.

La majoria dels exemplars re-
cuperats a la Draga són polípors i

poden créixer sobre els troncs
d'arbres morts o parasitar arbres
vius. Són espècies no comestibles,
però que han estat utilitzades tra-
dicionalment per encendre foc,
de manera que es coneixen també
com a bolets d'esca. La seva es-
tructura llenyosa els fa altament
inlamables i per tant ideals per
iniciar i transportar el foc. Entre
les espècies utilitzades per a
aquesta inalitat es troben Daeda-
lea quercina, diverses espècies de
Ganoderma, Coriolopsis gallica i

 El descobriment del jaciment
de la Draga es va produir el
1990 i des de llavors s'han suc-
ceït les campanyes d'excavació
sota la coordinació del Museu
Arqueològic de Banyoles i la
participació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, el Con-
sell Superior d'Investigacions
Científiques (IMF, Barcelona) i el
Museu d'Arqueologia de Cata-
lunya.

Des del 1990 s’han

succeït les

excavacions

Exemplar de Ganoderma

adspersum amb senyals de

carbonització. EQUIP LA DRAGA

Les imatges no són a escala real.

ACN VALLS

■La companyia vallenca Passa-
barret estrena enguany l'adapta-
ció de la novel·la modernista Jo-
safat, de Prudenci Betrana, un
fet inusual atès que es tracta
d’una adaptació literària en clau
de circ. 

Passabarret ha convertit
aquest clàssic de la literatura ca-
talana ambientat a la Catedral de
Girona en un espectacle de ca-
ràcter familiar, totalment narra-
tiu i amb tècniques de circ que
van des de l’acrobàcia als equili-
bris, passant pel llançament de
ganivets, la perxa o el quadrant. 

Josafat, dirigida per Adrián
Schvarzstein, s’estrenarà al Tea-
tre Principal de Valls aquest dis-
sabte a la nit. L’obra també pas-
sarà pel Teatre Tarragona el  de
maig, per la Fira Trapezi de Reus
el  de maig, i pel Morell el 
de maig.

Oriol Llop i María Cavagnero
es converteixen en aquesta nova
producció de Passabarret en els
protagonistes de l’obra, Josafat i
Fineta, tot convertint la passió de
la novel·la en números de circ.

«Era tot un repte per a nosal-
tres», explica David Sancho, pro-
ductor de l’espectacle, «ja que no

teníem referents pel que fa a
l’adaptació d’una novel·la, i ha
estat un treball creatiu i d’inves-
tigació de molts mesos, que per
i veuran la llum».

Amb aquest objectiu, els va-
llencs han buscat uns socis de ni-
vell per a la creació de Josafat. El
virtuós de l’stick Guillermo Cides
posa la música en directe a l’es-
pectacle, amb aquest instru-
ment força desconegut i del qual
n’és tot un referent mundial.
L’acròbata María Cavagnero, es-
pecialitzada en tècniques com
els aeris o la roda cyr, va estar
nominada com a artista revela-

ció a la darrera edició dels Pre-
mis Nacionals de Circ Zirkòlika. 

I inalment, el director Adrián
Schvarzstein, que actualment
treballa en projectes que passen
per la direcció d’òperes i espec-
tacles de teatre i circ a tot Europa,
i que ha dirigit títols com Circus
Klezmer, Kamchàtka o  Lurrak. 

Passabarret estrena l’adaptació
en clau de circ de «Josafat»
La companyia de Valls estrenarà dissabte vinent un muntatge que explica per a un públic
familiar la dramàtica història de Prudenci Bertrana ambientada a la Catedral de Girona
Adrian Schvarzstein dirigeix un espectacle interpretat pels actors Oriol Llop i María Cavagnero

Un dels números de la roda Cyr

a «Josafat». PASSABARRET/ACN


