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La Draga: una troballa insòlita

La troballa d’un poblat del neolític antic a la Draga (Ba-
nyoles, Pla de l’Estany) l’abril de l’any 1990, arran de les 
obres que es realitzaven en aquest indret per tal de con-
vertir-lo en un parc de la ciutat va ser considerada una 
petita revolució arqueològica.1 Per primer cop teníem un 
jaciment prehistòric d’ambient lacustre a la península 
Ibèrica, cosa que podia multiplicar els nostres coneixe-
ments del neolític antic si hi apareixien, com calia espe-
rar, objectes, eines o mànecs de fusta com en els hàbitats 
de cronologia similar de l’Europa central. Després de di-
vuit anys de recerques i d’excavacions arqueològiques, 
moltes de les expectatives inicials s’han complert amb es-
creix, tot i que alguns aspectes importants —com la for-
ma de les cases i la planta urbana— només han pogut ser 
esbossats fins ara, malgrat els esforços que s’hi han es-
merçat.2

* Adreça de contacte: Josep Tarrús i Galter. Museu Arqueològic Comarcal 
de Banyoles. Plaça de la Font, 11. 17820 Banyoles, Catalonia, EU. Tel. +34 
972572361. E-mail: joseptarrus@telefonica.net
** Vegeu les figures citades en aquest article en la versió en anglès d’aquest 
mateix número.
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Resum

El jaciment de la Draga, situat a la riba oriental de l’Estany de Banyoles, s’ha excavat, fins ara, entre els anys 1990-2005 
sota la coordinació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.

S’ha intervingut en tres àrees diferents: a la part alta o sector A; a la zona baixa, arran del llac, o sector B; i a les platges 
neolítiques, actualment submergides, o sector C. En cada una, s’ha hagut de treballar amb tècniques d’excavació adequa-
des, que inclouen les bombes d’extracció d’aigua i els submarinistes. 

La Draga és un poblat del neolític antic (fàcies cardial), de finals del VI mil·lenni aC. La seva cultura material és similar 
a la d’altres jaciments contemporanis del sud de França, Catalunya i València, però amb una característica que el fa únic a 
la península Ibèrica: s’hi conserven restes de grans cabanes rectangulars, fetes amb pals de roure, nombrosos objectes de 
fusta i de cistelleria, a més d’una enorme quantitat d’ossos d’animals i de granes de cereals. 

Fins avui, han aparegut ja dues monografies sobre aquest jaciment, una l’any 2000 i l’altra el 2006, a més de nombrosos 
articles en congressos i revistes especialitzades, en català, castellà i francès. Aquest serà el primer text, d’una certa exten-
sió, que es publicarà directament en anglès. 

Paraules clau: poblat neolític, llac de Banyoles, Catalunya prehistòrica

Tots aquests treballs s’han pogut dur a terme gràcies a 
la col·laboració entre el Museu Arqueològic Comarcal de 
Banyoles (MACB) i el Centre d’Investigacions Subaquàti-
ques de Catalunya (CASC), que depèn del Museu d’Ar-
queologia de Catalunya. La direcció de projecte d’investi-
gació ha estat en mans d’Àngel Bosch, Júlia Chinchilla i 
Josep Tarrús (MACB) i de Xavier Nieto, Xim Raurich i 
Antoni Palomo (CASC).

L’assentament de la Draga estava a la part central de la 
vora oriental de l’estany, just en l’escanyament del vuit 
que forma, sobre les blanques platges de creta lacustre 
d’aquesta banda del llac. La topografia de la zona a finals 
del VI mil·lenni aC, quan el poblat neolític hi estava instal-
lat, era la d’una península amb un pendent continuat d’est 
a oest i de nord a sud. La presència d’una riera, que naixia 
de l’estany, al sud; d’aiguamolls a l’est; i de les aigües del 
llac al nord i a l’oest li conferia un aspecte d’una quasi-illa, 
configuració que li donava molts avantatges com a lloc 
d’hàbitat perquè en facilitava la defensa (fig. 1, p. 18). 

La seva altitud és de 170 m s.n.m i les seves coordena-
des geogràfiques són les següents:

Latitud nord: 42° 7’ 41”
Longitud est: 2° 45’ 33” del meridià de Greenwich.
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UTM:   48 01 04 m est 
46 64 097 m nord

Actualment, un dic del segle xix, que ressegueix la vora 
oriental de l’estany i s’utilitza com a passeig, divideix en 
dues parts el jaciment. Una, que correspon a les platges de 
l’antiga riba neolítica, ha quedat submergida dins de les 
aigües del llac, però l’àrea més extensa del poblat roman 
encara en terra ferma. En època neolítica, tot l’assenta-
ment estava fora de les aigües, encara que les cabanes bas-
tides arran de la vora de l’estany devien patir inundacions 
freqüents.

S’ha dit que els primers habitants neolítics de les zo- 
nes lacustres europees hi anaven atrets, en gran part, per 
raons defensives, potser perquè la seva condició de nou-
vinguts així ho exigia. De totes maneres, en el cas de la 
Draga això sembla un contrasentit, atès que no coneixem 
jaciments dels darrers caçadors i recol·lectors mesolítics 
d’inicis del VI mil·lenni aC a la comarca i, per tant, no  
podem calibrar-ne la importància demogràfica. 

L’extensió del jaciment devia superar els 8.000 m2 ori-
ginalment, encara que la recerca arqueològica s’ha centrat 
en els 3.000 m2 més ben conservats, que són a la banda 
nord de l’assentament. Aquest espai és el que s’ha tancat i 
s’ha convertit, progressivament, en un parc arqueològic 
sobre la vida quotidiana en un poblat neolític, que es fo-
namenta en les dades que el mateix jaciment ha aportat. 

El poblat original, en el seu moment d’apogeu, tenia un 
front de més de 100 m de longitud de nord a sud, sobre les 
antigues platges neolítiques, i entrava terra endins uns 80 
m, en direcció est. Les excavacions han demostrat l’exis-
tència d’un únic moment cronològic del neolític antic, 
encara que amb diferents moments d’activitat superpo-
sats, separats a vegades per una capa d’inundació, i un 
darrer nivell d’abandonament amb senyals inequívocs de 
forts incendis.

Després d’una primera prospecció, el mateix any 1990, 
per verificar la importància i l’estat de conservació del ja-
ciment, es va encetar un programa d’excavacions progra-
mades a la zona emergida que ha arribat fins al 2005. L’any 
1994 es va començar a treballar a la part subaquàtica de la 
Draga i el 1996 es va dedicar de nou a les prospeccions, 
tant a la vora interna de l’Estany, per buscar-hi nous jaci-
ments prehistòrics, com a la zona terrestre, on es va assa-
jar de definir la topografia neolítica (fig. 2, p. 18).

Durant aquests anys d’excavació s’ha treballat en tres 
sectors el jaciment, amb un total de 726 m2 excavats. Al 
primer sector o A, d’uns 284 m2, que s’hi va treballar entre 
el 1991 i el 1995, és a la zona oriental, la més elevada, i allà 
la capa freàtica hi apareix uns 70 cm per sota del nivell ar-
queològic. El segon sector o B, on entre el 1997 i el 2005 
hem excavat 126 m2, és a la zona occidental, a tocar de l’ac-
tual passeig que ressegueix el llac. És més baix que l’ante-
rior i la capa freàtica hi apareix uns 40 cm per sobre del 
nivell arqueològic. El tercer sector o C correspon a l’anti-
ga línia de costa neolítica i el CASC hi ha excavat 310 m2 
entre el 1994 i el 2005. Actualment, està sota l’aigua per-

què els dics que voregen el llac en aquest costat oriental 
han fet pujar 1,5 m el nivell en relació amb l’estany neolí-
tic. 

Aquestes variacions del nivell freàtic també han condi-
cionat la conservació dels objectes neolítics. Així, al sector 
A no es van recuperar eines de fusta, encara que s’hi van 
poder localitzar les puntes dels pals que formaven les ca-
banes, un 70 cm per sota del nivell arqueològic, allà on la 
capa freàtica s’havia mantingut estable durant els 7.200 
anys transcorreguts. En canvi, al sector B, encara a terra 
ferma, i al C, ja subaquàtic actualment, el nivell freàtic 
sempre va cobrir les restes arqueològiques des de l’aban-
donament del poblat. Per això, la presència de manufac-
tures de fusta o de cistelleria i també dels pals o bigues de 
les construccions neolítiques, tombats o clavats sobre la 
capa arqueològica, ha estat una constant, que ha enriquit 
enormement l’excavació.

A la vegada, però, la presència d’aquests objectes de 
matèries peribles ha fet avançar l’excavació molt més len-
tament que si es tractés d’un poblat neolític en terreny sec. 
En efecte, l’enorme responsabilitat que suposa fer-se càr-
rec d’aquestes eines de fusta neolítiques ens ha obligat a 
treballar en espais reduïts, uns 25 m2 de mitjana al sector 
terrestre i uns 40 m2 al sector subaquàtic en els darrers 
anys, per assegurar que aquesta classe d’objectes pogues-
sin ser assumits sense problemes pels laboratoris de res-
tauració on s’enviaven.

De primer, entre el 1995 i el 1997, es van confiar a Beat 
Hug, director del laboratori de restauració de Laténium, 
Parc et Musée d’Archéologie de Neuchâtel (Suïssa), un 
dels millors especialistes europeus en el tractament per  
liofilització dels objectes amarats d’aigua. Des del 1998, el 
laboratori de restauració del mateix CASC (Anna Jover i 
Cati Aguer) s’ha pogut fer càrrec d’aquesta tasca vital per 
a la Draga, amb molt bons resultats també. 

No cal dir que els sistemes d’excavació s’han hagut 
d’adaptar a les particularitats de cada zona, tot i que 
sempre s’ha seguit el mateix sistema d’enregistrament de 
dades, basat en les coordenades cartesianes i en un estu-
di individualitzat de cada estructura que apareixia. Als 
sectors A i B, la part del jaciment que és en terra ferma, 
es va treballar primer amb una bomba d’aigua, tipus 
Well Point, que funcionava amb gasoil, entre el 1991 i el 
2002. Aquesta potent bomba de drenatge abaixava el ni-
vell freàtic de la zona oberta i ens permetia treballar-hi 
gairebé com si es tractés d’una excavació en terreny sec. 
Tenia l’inconvenient que assecava molt el nivell arqueo-
lògic, cosa que podia afectar els objectes de matèria or-
gànica. 

Més tard, entre el 2003 i el 2005, hem pogut treballar 
amb una bomba de drenatge elèctrica, que extreia l’aigua 
d’un pou, perforat en una zona ja buidada, arran de l’àrea 
d’excavació. En aquest cas, el nivell arqueològic conserva-
va sempre un cert nivell d’humitat que millorava la bona 
conservació dels objectes de fusta o de cistelleria fins que 
es podien retirar.

Al sector C, actualment submergit i que correspon a 
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l’antiga vora neolítica del llac, el CASC hi ha treballat 
sempre amb submarinistes, que s’han hagut adaptat, com 
hem dit, al sistema d’excavació propi d’un jaciment pre-
històric, tan diferent del que estan habituats en vaixells 
d’època grega, romana, medieval o moderna. La col-
laboració amb aquests especialistes ha estat molt fructífe-
ra i instructiva per a les dues parts (fig. 3, p. 19). 

L’adscripció cultural i cronològica de la Draga a les fa-
ses finals dels grups amb ceràmiques impreses cardials del 
Mediterrani occidental no presenta dubtes. Tant les dades 
relatives aportades pel registre arqueològic (vasos cerà-
mics, eines d’os i banya, estris de pedra tallada o polida, 
peces d’ornament i sumptuàries, útils amb mànecs de fus-
ta), com les dates per C-14 obtingudes així ens ho perme-
ten assegurar.

Les nombroses dates per C-14, obtingudes sobre car-
bons de les llars, cereals, ossos d’animals, pals de les caba-
nes i eines de fusta, ens situen, sense gaire precisió, en la 
segona meitat del VI mil·lenni aC (5400-5000 aC). Si vo-
lem precisar més, seleccionant les dates C-14 més fiables 
—els objectes de vida més curta— podríem triar com a 
més probable l’espai entre el 5300 i el 5150 aC. En tot cas, 
el context cultural en què ens movem és sempre d’aspecte 
cardial i no epicardial, si jutgem especialment per la ri-
quesa decorativa dels vasos ceràmics, on dominen les im-
pressions de curculla, i la varietat de les eines d’os o dels 
objectes sumptuaris. 

L’anàlisi dendrocronològica, realitzada per Patrick 
Gassmann, director del laboratori de dendrocronologia 
de Laténium, Parc et Musée d’Archéologie de Neuchâtel 
(Suïssa), no ens ha permès oferir una datació absoluta de 
la Draga, perquè no es poden estudiar els anells dels seus 
pals de roure amb la corba dendrocronològica alpina. 
Malgrat tot, s’ha pogut precisar que la durada del poblat 
no seria superior als cent anys, cosa que ens deixa amb un 
espai cronològic molt curt per a tota la seqüència arqueo-
lògica de la Draga, tot i les diferents fases de construcció o 
refetes que la mateixa dendrocronologia assenyala. 

Volem recordar que al poblat de La Marmotta, situat al 
llac de Bracciano a uns 40 km al nord de Roma, l’únic as-
sentament lacustre europeu que comparteix amb la Draga 
la cronologia (la segona meitat del VI mil·lenni aC) i el 
cercle cultural (ceràmiques impreses cardials), els primers 
resultats dendrocronològics li atorgaven una durada real 
de 139 anys.3

L’abandonament de l’assentament de la Draga, acom-
panyat, com en tants altres casos, d’un incendi que degué 
afectar totalment o parcialment les cabanes del poblat, pot 
respondre a diverses causes: esgotament dels camps o 
boscos immediats; canvis socials que farien inútils els as-
sentaments fàcilment defensables a la vora dels llacs; o bé 
perquè es va preferir emprendre la conquesta d’altres ter-
res més interiors, a les valls dels rius, que potser eren mi-
llors agrícolament. No es pot descartar, de totes maneres, 
que al voltant de l’estany hi hagués algun altre assenta-
ment de la mateixa època, tot i que encara no s’hagi loca-
litzat. 

L’entorn natural: l’estany de Banyoles al 
neolític

Les dades de les anàlisis palinològiques i antracològiques, 
més les proporcionades per l’estudi dels 892 troncs o esta-
ques i també de les fustes de construcció extrets a la Draga 
entre el 1991 i el 2005, ens permeten reproduir el medi 
ambient vegetal que existia a la zona durant el neolític an-
tic amb una certa fiabilitat. Cal recordar, però, d’entrada 
que l’espai cronològic on s’inscriu la Draga correspon als 
inicis del període Atlàntic, un moment en què el clima era 
fresc i humit amb nombroses precipitacions.

Sembla clara la presència d’un bosc de ribera a banda i 
banda del jaciment, amb les espècies típiques d’aquesta 
classe d’agrupacions forestals: avellaners, freixes, verns, 
pollancres, oms, salzes, llorers, sanguinyols i saücs. De les 
plantes aquàtiques que degueren poblar la zona d’entre 
aigües sabem de la presència del càrex i possiblement dels 
joncs, a través de les peces de cistelleria. 

Més a l’interior senyorejava una roureda (martinenc o 
Quercus pubescens i de fulla gran o Quercus petraea) ben 
constituïda amb espècies acompanyants característiques 
d’un clima mediterrani humit, com el mateix avellaner, el 
boix, el ginebró, l’aranyoner, l’auró, el teix, el til·ler i els 
arbres fruiters silvestres (pomoidees). La presència d’al-
guna alzina, de pins i d’arboç ens evidencia que al costat 
de la roureda començava a desenvolupar-se un bosc mixt, 
ja de caràcter mediterrani sec. Aquest esquema coincideix 
plenament amb la determinació dels elements de cons-
trucció —troncs, estaques i fustes tombades— on només 
s’ha detectat la presència massiva de roures, a part d’algu-
na alzina, un auró i pollancres.

A força distància de l’hàbitat hi havia, segons les dades 
palinològiques, estudiades per Francesc Burjachs (Uni-
versitat Rovira i Virgili, Tarragona), boscos d’estatge més 
alt, probablement a les muntanyes properes com Roca-
corba o el Bassegoda, compostos per avets —molt nom-
brosos—, faigs, bedolls i pins roigs, que difícilment devien 
arribar fins a les proximitats del poblat.1

La utilització d’aquests arbres i arbustos es feia segons 
l’ús que s’hi pretenia donar, cosa que comportava una se-
lecció voluntària i acurada de cada espècie. Així, veiem 
que per a la construcció es preferia essencialment el roure, 
mentre que per als focs s’alternava el roure amb el llorer i 
el boix. En canvi, pel que fa a les eines de fusta, les espècies 
emprades són extraordinàriament variades i adequades a 
cada funció: el boix és absolutament majoritari per als 
mànecs de tota classe d’eines, el teix és gairebé exclusiu 
per als arcs, mentre que el salze i el sanguinyol s’usen pre-
ferentment per a les tiges i puntes de sageta. El roure, el pi, 
l’alzina, l’auró, el llorer, el saüc, l’avellaner, el ginebró, 
l’arboç i les pomeres es reparteixen la resta d’objectes. Els 
lligams es feien amb lianes (Clematis vidalba) i les cordes 
amb fibres de til·ler (fig. 4, p. 20).

La majoria dels objectes de la Draga van ser fabricats 
amb elements propers al poblat: fustes, fibres vegetals, os-
sos i banyes dels animals, argiles i roques de la llera dels 
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rius propers. De totes maneres, algunes matèries prime-
res, com les roques (esquistos, cornianes) per a les eines 
de roca polida; les denes o penjolls de curculla; i el sílex 
per als estris de pedra tallada, calia anar-los a cercar a zo-
nes més llunyanes, com el cap de Creus per als dos pri-
mers exemples o als voltants de Narbona pel que fa al sí-
lex. Només alguns objectes molt especials, com els fets de 
marbre (vas, agulla, braçalets) semblen provenir de zones 
francament llunyanes (Sardenya, illes Lípari), encara que 
potser van arribar per via d’intercanvi proper de poblat a 
poblat al llarg de molt anys. 

La construcció del poblat: cabanes, 
graners i llars 

En un assentament a l’aire lliure prehistòric en terreny sec 
s’acostumen a trobar alguns forats de pal, sovint amb fal-
ques de pedra però sempre sense la fusta, que, una vegada 
units, ens permeten definir la forma de les cabanes —rec-
tangulars o ovals— que formaven el poblat. Això en el cas 
que els murs de les cases, aleshores normalment ovalades, 
no estiguin fets de blocs de pedra. Si és així, els forats de 
pal només serveixen per assenyalar-nos la línia central de 
troncs que sostenia la coberta vegetal, de bruc o palla, 
muntada sobre bigues i cairats. 

En un jaciment neolític en terreny humit com la Draga, 
on es conserven la majoria dels pals clavats i també de les 
bigues o part dels murs tombats sobre la capa arqueològi-
ca, sembla que la forma de les cabanes hagi de ser molt 
fàcil de definir. Res més lluny de la realitat. L’existència 
d’una gran quantitat de pals, a vegades fins a 5 per m2, ens 
priva a primer cop d’ull de veure-hi cap forma concreta o 
segura. 

Cal tenir en compte que al sector A es van recupe- 
rar 345 puntes de pals en una superfície de 284 m2, amb 
una densitat resultant d’1,2 pals/m2. Al sector B es van ex- 
treure 459 pals en 132 m2, cosa que dóna una densitat  
de 3,5 pals/m2. Finalment, al sector C, el menys dens, s’hi 
han conservat 88 pals en els 310 m2 excavats, és a dir, 0,28 
pals /m2. Si repartim el 892 pals clavats extrets a la Draga 
entre els 726 m2 que s’han excavat en total, obtindrem una 
densitat relativa d’1,23 pals/m2.

Davant d’aquesta enorme quantitat de pals, que ens 
impedeix una fàcil definició de les cabanes del poblat, 
l’anàlisi dendrocronològica hauria d’assegurar aquest ob-
jectiu, tal com s’esdevé en la majoria d’assentaments la-
custres de la zona alpina. Malauradament, malgrat comp-
tar amb un dels millors especialistes en aquesta matèria, 
com ja hem dit, els primers resultats obtinguts no ha po-
gut resoldre de forma concloent aquest tema.

Únicament sabem que les cabanes de la Draga eren rec-
tangulars perquè disposem d’un muntatge dendrocrono-
lògic de 4 pals en línia recta al sector B, que així ens ho as-
senyala. D’altra banda, al sector C, subaquàtic, amb molts 
menys pals per m2, s’hi observen les parts davanteres de 
cabanes rectangulars, que estan construïdes tanmateix 

amb troncs de pollancre en aquest cas, de manera que la 
dendrocronologia no ens ho pot confirmar. A partir 
d’aquestes dades cal pensar en un mínim de dues fileres 
de cabanes arran de la vora de l’Estany i altres construc-
cions a la part alta del jaciment.

En tot cas, la dendrocronologia ens ha proporcionat 
dades molt interessants sobre el procés de construcció del 
poblat. Sembla que hi devia haver almenys sis fases de 
construcció o de refetes, és a dir, tales diferenciades dels 
roures dels boscos de l’entorn. A més, a través de les cor-
relacions dels sis muntatges dendrocronològics fins ara 
establerts, que afecten els tres sectors excavats, es pot as-
segurar que almenys en un moment determinat (muntat-
ge núm. 4) es van bastir cabanes o alguna altra mena d’es-
tructures de fusta simultàniament al sectors A i B. 
Igualment, tenim constància que en un moment una mica 
més tardà (muntatge 3) l’activitat constructiva afectava 
tot el poblat, des de la riba (sectors C i B) fins a la part alta 
(sector A). 

Altres informacions no menyspreables que aporta l’es-
tudi dendrocronològic de la Draga són la presència d’una 
llarga palissada al sector A, que zigzagueja de nord a sud, i 
de dues estructures triangulars, que se situen al costat de 
dos dels focs comunitaris del mateix sector A. S’ha espe-
culat si es tracta de suports o plataformes de fusta per sos-
tenir les grans gerres de terrissa amb els cereals que es vo-
lien torrar (fig. 5, p. 21).

Pel que fa a la possible durada real del poblat, cal dir 
que l’anàlisi dendrocronològica no ens n’ha pogut oferir, 
de moment, dades concretes. En efecte, entre els pals ex-
trets fins ara a la Draga hi tenim molts troncs joves (10-35 
anys) i pocs de vells (35-95 anys), cosa que n’ha impedit la 
correlació efectiva, a l’espera que hi apareguin exemplars 
d’edat intermèdia que ens ho permetin. ¿Quina podria 
ser, doncs, la durada de l’assentament neolític de la Dra-
ga, abans de l’incendi final?

Si el comparem amb els poblats del neolític mitjà-final 
de la zona alpina, al voltant de llacs grans i petits, hauríem 
d’apostar per una vida curta al voltant dels quaranta anys, 
que és la mitjana coneguda a l’Europa central per a aques-
ta mena d’assentaments durant el neolític mitjà i el calco-
lític (4000-2200 aC).

En canvi, si ens fixem en el que passa a Catalunya en 
relació amb altres poblats del neolític antic (les Guixeres 
de Viloví a l’Alt Penedès o Plansallosa de Tortellà a la 
Garrotxa) o mitjà (Ca n’Isach de Palau-saverdera a l’Alt 
Empordà), que presenten llargues seqüències culturals de 
300 a 500 anys, podríem pensar en un espai cronològic 
més extens per a la Draga. 

De fet, les dates per C-14 de la Draga ens marquen una 
forquilla cronològica força àmplia dins la segona meitat 
del VI mil·lenni aC, com ja hem dit. ¿Els materials arqueo-
lògics datables, en especial els vasos ceràmics decorats, 
ens poden ajudar a precisar més? Per ara no hi veiem ele-
ments clars que puguin sostreure’s de l’etapa clàssica car-
dial, més o menys tardana, però amb predomini de la de-
coració feta amb una curculla. Això, de totes maneres, no 
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ha de significar forçosament una vida relativament curta, 
d’uns 100-150 anys, per a la Draga. La caracterització cro-
nològica de la ceràmica cardial no és encara gaire precisa,4 
de manera que l’espai real podria ser més curt o fins i tot 
més llarg.

A partir d’aquest conjunt de dades podem avançar que 
el poblat neolític de la Draga constava de dues zones ben 
diferenciades, una arran del llac i l’altra a la part més ele-
vada i seca de jaciment, vers l’est. La primera correspon a 
la zona d’habitatges i la segona a un espai per a l’emma-
gatzematge i el treball comunitari (fig. 2, p. 18).

Sobre l’antiga platja neolítica i 30 m més enllà hi devia 
haver dues fileres d’entre 8-10 cabanes d’uns 10-12 m de 
longitud per 3-4 m d’amplada. Aquestes cases estaven una 
mica elevades sobre la creta lacustre (± 1 m), per evitar les 
inundacions quan l’estany creixia, i duien un paviment de 
planxes i troncs, partits per la meitat o rodons. A l’interior 
devien disposar d’una petita llar domèstica, perquè se 
n’han trobar restes capgirades (rierencs i carbons) entre 
els pals clavats. Segurament, de tant en tant, aquestes llars 
eren llençades fora de la cabana, per això les trobem cap-
girades, i se’n feia una de nova (fig. 8, p. 23). 

A més a més, sobre la capa arqueològica d’aquest sector 
B, es va localitzar un manyoc de corda, feta de fibres de 
til·ler, i un rotlle de liana (Clematis vitalba), tots dos a 
punt per servir com a lligams de l’estructura de fusta de 
les cabanes. També hi van aparèixer nombrosos bolets de 
soca i alguns copròlits de gos o de porc (fig. 7, p. 22).

Entre les cabanes, que estaven orientades d’est a oest, 
perpendiculars al llac, hi devia haver espais buits o carrers 
de 3-4 m, tal com veiem al sector subaquàtic C (fig. 9,  
p. 23). Aquesta disposició donava un aspecte organitzat al 
poblat, que devia tenir unes 16-20 cabanes, a part de les 
construccions que hi hagués a la zona alta en una primera 
fase. Segons aquesta densitat, es podria pensar que a la 
Draga hi vivia una població d’unes 100 persones a finals 
del VI mil·lenni aC.

Uns 60 m més endins, a la zona més elevada del poblat 
(sector A), s’hi van bastir, en una primera fase, algunes 
cabanes petites ovalades i altres construccions no deter-
minades, sempre arran de terra, directament sobre la cre-
ta lacustre. Les cabanes ovalades posseïen un enllosat in-
tern, estaven envoltades de pals i també en tenien un o 
dos de centrals, per sostenir la coberta vegetal. Les inter-
pretem com a possibles graners, perquè a dins s’hi van re-
cuperar nombroses restes carbonitzades de cereals (blat i 
ordi) i llegums (pèsols i faves).

D’aquest primer moment seria també la llarga palissa-
da en ziga-zaga, de la qual s’han conservat uns 8 m, de 
l’extrem nord-est d’aquest sector A, que s’estén de nord-
est a sud-oest. Aquesta estructura potser servia per sepa-
rar i protegir aquesta zona alta i seca, destinada a l’emma-
gatzematge de cereals i als treballs comunitaris, de la zona 
baixa i humida que ocupaven els habitatges.

És possible que entre les dues zones del poblat existís una 
passarel·la, feta de petites estaques, d’una amplada d’1 m, 
aproximadament, durant aquesta fase antiga del poblat.

Una estructura d’aquesta classe, formada per multitud 
d’estaques paral·leles, va ser detectada l’any 2000 a la part 
sud-oest del sector B i anava en direcció al sector A. De 
fet, aquesta disposició en dues àrees amb activitats dife-
renciades és força comuna entre els poblats neolítics al-
pins.5 Segurament, al voltant de les cabanes la creta lacus-
tre estava coberta per un sediment fangós i ple 
d’escombraries, llençades des de les cases, de manera que 
transitar-hi no devia ser gaire senzill. 

En una segona fase, ben visible per les superposicions 
de les llars o de les fosses de residus alimentaris sobre els 
pals anteriors, aquest sector A va ser transformat en una 
àrea de treball comunitari (fig. 6, p. 22).

Els trenta-cinc fogars d’aquest sector A estaven exca-
vats a la creta lacustre i mesuraven entre 60-180 cm. Dos 
sembla que eren focs plans, però la majoria tenien forma 
de cubeta poc profunda, sempre amb una capa superior 
de còdols de quars i una massa inferior de carbons (o frag-
ments de llenya) de roure amb llorer o boix. Aquesta 
mena de cubetes de combustió servien per cuinar els ali-
ments a la polinèsia, és a dir, envoltant la carn de rierencs 
escalfats fins a estofar-la. També es podien utilitzar els cò-
dols roents per fer bullir l’aigua dins d’una gerra de terris-
sa, sempre feta a mà, i d’aquesta manera coure els ali-
ments. 

Una altra funció dels fogars sembla que era la torrefac-
ció de les granes dels cereals (blat i ordi), trobades a cente-
nars de milers a la Draga. Potser la manera de fer-ho era 
deixar que l’escalfor i el fum dels fogars torressin les gra-
nes de cereals, ficats dins de grans gerres de terrissa, que 
se situaven sobre plataformes triangulars al costat de la 
llar. 

Les fosses de residus, que segellen molts dels pals de les 
construccions d’aquest mateix sector A en una segona 
fase, són de forma irregular, de poca fondària, i contenen 
essencialment les restes òssies dels animals sacrificats per 
a l’alimentació dels habitats de la Draga i també objectes 
manufacturats. 

Els nombrosos elements constructius recuperats al sec-
tor B i C —extrems de pilars en forca, fragments de parets 
formades per branques entrelligades, grans bigues i plan-
xes— permeten imaginar el sistema constructiu de les ca-
banes de la Draga: una estructura rectangular, formada 
per tres o quatre rengleres de pilars amb murs fets de 
branques entrelligades, revestides amb fang i palla, que 
sostenien una coberta de doble vessant, possiblement for-
mada amb gavelles lligades de canyissos.6

Els pals clavats eren normalment de roure de 12-15 cm 
de diàmetre i situats cada 80-90 cm. El seu extrem superi-
or podia acabar en una forca, que servia per sostenir les 
bigues principals de la coberta, a uns 3-3,5 m sobre el ter-
ra. L’estructura dels murs es reforçava amb nombroses 
estaques de 3-5 cm, clavades a la creta i ficades entre els 
troncs. Servien per donar consistència a l’entramat de 
branques de salze o avellaner que formava la paret de la 
cabana. 

Els pals conservaven sempre l’escorça i disposaven de 
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puntes treballades en bisell simple, doble, multifacetades 
o bé còniques, que asseguraven la seva implantació —a 
vegades fins a 2,70 m— dins de la creta lacustre. La unió 
dels pilars amb les bigues i cairats es devia fer amb lianes 
de vidalba, una heura corrent en les rouredes; o bé amb 
veritables cordes, fetes amb fibres vegetals. 

Les cabanes rectangulars de la Draga estan dins del mo-
del normal dels poblats lacustres neolítics, ben coneguts a 
l’Europa central des del neolític mitjà fins a l’edat del 
bronze. Les cabanes de fusta rectangulars són la millor 
resposta constructiva en medis perilacustres, on s’ha 
d’edificar sobre creta. En el cas del poblat de La Marmotta 
(llac Bracciano, al nord de Roma), que seria exemple més 
proper a la Draga, tant cronològicament com cultural-
ment, els primers resultats de la dendrocronologia apun-
ten també a cabanes rectangulars. 

En canvi, quan es tracta d’assentaments cardials en ter-
renys secs, durs i pedregosos, com els usuals a la conca del 
Mediterrani occidental (Guixeres de Viloví a l’Alt Pene-
dès; Barranc d’En Fabra, de Tortosa, al Montsià; Baratin 
de Courthézon, a la Provença), la tradició és sempre la de 
cabanes ovalades amb un sòcol de blocs de pedra, sobre el 
qual hi anava la coberta de brancatge i bruc, sostinguda 
per una línia de pilars de fusta, 

Els poblats neolítics de la regió alpina7 estan formats 
per agrupacions de 10-15 cabanes rectangulars, disposa-
des en una o dues fileres, que queden primer perpendicu-
lars al llac durant el neolític mitjà i després s’hi posen 
paral·leles entre el neolític final-calcolític i l’edat del bron-
ze. Les cabanes tenen entre 12-15 m de longitud per 4-5 m 
d’amplada i una altura de 3-4 m, cosa que els dóna una 
aparença bastant pesant, accentuada pels murs, fets de 
branques entrellaçades i amb un arrebossat final de fang i 
de palla.8 

Les cabanes del neolític mitjà d’aquesta àrea centreeu-
ropea, des de mitjan del V fins a la meitat del IV mil·lennis 
aC, que eren les més antigues fins ara, estaven bastides  
arran de terra o bé una mica elevades.9 En canvi, al neolí-
tic final-calcolític (de mitjan del IV a mitjan del III mil-
lennis aC) i sobretot a l’edat del bronze antiga (entre finals 
del III i principis del II mil·lennis aC), les cabanes es fan 
sovint sobre plataformes, però gairebé sempre sobre les 
platges i no a l’interior dels llacs. 

Els veritables palafits centreeuropeus queden reservats 
per a les etapes finals de l’edat de bronze o la primera edat 
del ferro (de mitjan del II a inicis del I mil·lennis aC), una 
època especialment violenta, on aquests hàbitats en dinsats 
dins dels llacs devien ser necessaris. 

Eines neolítiques: argila, pedra, os i fusta

A la Draga, almenys des del 1995, l’espectacularitat dels 
objectes i eines de fusta ha eclipsat sovint les peces tradi-
cionals —ceràmica, estris de sílex tallat, de pedra polida o 
d’os— que apareixen en tot jaciment del neolític antic de 
Catalunya i també en aquest. A més, en alguns casos, es-

pecialment en el dels vasos ceràmics, són un ajuda im-
prescindible encara per afinar la cronologia de l’assenta-
ment. 

Pel que fa als vasos ceràmics, sempre fets a mà amb ar-
giles locals i amb desgreixants de quars i mica, en els dar-
rers anys n’han aparegut fragments força grans i profusa-
ment decorats amb una curculla de càrdium als sectors B i 
C, és a dir, entre les cabanes de la part baixa del jaciment. 
Possiblement, en aquestes zones, els atuells queien al sedi-
ment fangós de sota les cabanes i allí es conservaven molt 
millor que al sector A, d’on només s’han recuperat frag-
ments petits i força erosionats, sovint sense senyals de la 
seva decoració. 

Els recipients de terrissa més habituals a la Draga són els 
vasos petits (bols) i mitjans (olles), de formes globulars, 
amb o sense coll, subesfèriques i semisfèriques, aptes per 
cuinar. En segon lloc, entre els vasos grans hi havia les ger-
res cilíndriques de fons convex, igual que els anteriors, que 
servien per emmagatzemar els aliments (fig. 10, p. 25).

Les decoracions repeteixen els patrons del món cardial 
del Mediterrani occidental: impressions de càrdium o de 
pinta, al costat de les aplicacions plàstiques (cordons lli-
sos, mugrons) i les zones amb pentinats, fets per arrosse-
gament d’una curculla. Dins de la tradició de les ceràmi-
ques impreses cardials, els millors paral·lels els trobarem 
en el jaciment de Leucate-Corrège,10 més que en altres de 
la costa central catalana11 o del litoral alacantí4 o la costa 
mediterrània occidental en general.12

Les eines de pedra tallada són bàsicament de sílex i cris-
tall de quars, roques que arribaven des de fora de la co-
marca, perquè Banyoles està al mig d’una conca lacustre i 
els travertins són l’única pedra local. S’hi fabricaven fulles 
amb retoc marginal, que s’encastaven als mànecs de fusta 
de les falçs o s’usaven com a ganivets; puntes de sageta mi-
crolítiques (trapezis i segments de cercle); i també perfo-
radors i raspadors, que s’emmanegaven en banyes de cèr-
vids. 

Les peces de pedra polida de la Draga sempre correspo-
nen a fulles d’aixes, mai de destrals per ara, i estan fetes 
sobre esquistos o cornianes, roques procedents del cap de 
Creus, al litoral mediterrani, o dels Pirineus. Cal esmentar 
que no ha aparegut fins ara al poblat cap mànec de fusta 
d’una destral, tots són d’aixa. Aquest fet és ben curiós i 
ens ha fet pensar que caldria esbrinar si hi ha realment 
fulles de pedra polida per a destrals en els moments inici-
als del neolític del Mediterrani occidental, a la segona 
meitat del VI mil·lenni aC, o bé si apareixen ja entrat el V 
mil·lenni aC, en contextos del neolític mitjà. 

Tal com corrrespon a un jaciment cardial, els estris fets 
de banya o d’ossos d’animals, normalment cèrvids, ovica-
prins i bòvids, són nombrosos i variats. S’hi han recuperat 
punxons, espàtules, llargues agulles de cap, una agulla 
corbada amb trau basal, culleres, espàtules dentades per 
decorar la terrissa i tubs d’os, d’ús desconegut, fabricats 
amb ossos d’ocells (fig. 11, p. 25).

Volem destacar per damunt de tot la magnífica troba-
lla, en els darrers anys, de diverses puntes de sageta, unes 
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de curtes i altres de llargues (entre 7-12,5 cm), que presen-
ten bisells simples o dobles a l’extrem de fixació. Aquestes 
peces són molt similars a les ben conegudes atzagaies del 
paleolític superior i se’n coneixien ben poques a Catalunya 
en contextos cardials. Amb aquesta classe de puntes es po-
dien certament abatre animals d’una certa envergadura 
(cérvols, cabirols, senglars, cabres i toros salvatges), perquè 
les puntes microlítiques de sílex no semblen aptes més que 
per caçar ocells o conills (fig. 12, p. 26). 

Les pedres basals dels molins manuals de la Draga, em-
prades per a la mòlta dels cereals, són petites i lleugera-
ment còncaves. Estan fetes amb roques poroses com el 
basalt o bé granuloses com el granit i el gres. Van acompa-
nyades per mans de molí ovalades i d’alguna possible mà 
de morter, fetes amb roques similars. No falten tampoc, 
entre la macrondústria de pedra, els percussors per a la 
talla del sílex i els polidors per allisar o brunyir els vasos 
ceràmics.

Els objectes per a l’adornament personal, alguns d’ells 
veritablement sumptuaris, es feien amb curculles mari-
nes, roques polides i ossos o banyes d’animals. Sovint es 
tracta d’objectes naturals, aprofitats directament (dentà- 
liums) o bé perforant-los (columbel·les, càrdiums, pec-
tuncles, dents d’animals), però també hi ha peces comple-
tament elaborades (grans de collaret, anells, braçalets) a 
partir de roques (esteatita, marbre), os, banya o petxina 
marina. Són particularment abundants els anells, simples 
cercles o amb un o dos apèndixs globulars, que eren molt 
rars fins ara en el neolític antic de Catalunya. També s’han 
recuperat diverses matrius de banyes de cèrvid amb ranu-
res, que servien per fabricar aquests anells (fig. 13, p. 26). 

Les peces de marbre són una certa novetat a Catalunya 
durant el neolític antic. A la Draga s’hi han trobat grans 
de collaret, anells, braçalets estrets o amples, un fragment 
proximal d’una agulla de cap rodó i un petit vas tulipifor-
me, tots fets amb aquesta roca. No es tracta de peces ela-
borades al mateix poblat, perquè el marbre és de proce-
dència forana. Potser eren objectes d’intercanvi que, de 
mà en mà, recorrien llargues distàncies.

La conservació dels materials orgànics és una caracte-
rística única de la Draga, que li dóna una rellevància espe-
cial en relació amb els jaciments prehistòrics de la penín-
sula Ibèrica. La gran quantitat i varietat d’objectes de 
fusta, apareguts en aquest poblat del neolític antic del 
nord-est de Catalunya, l’han convertit en un referent in-
substituïble per aproximar-nos a l’instrumental neolític 
fet de matèria orgànica perible, atès que és el conjunt més 
important de l’època, tant quantitativament com qualita-
tivament.

No ens estendrem massa en la descripció de cadascuna 
de les 168 peces de fusta aparegudes a la Draga entre 1995 
el i el 2005 als sectors B i C, atès que compten amb una 
monografia específica.2 La determinació de les espècies i 
l’estudi experimental del seu procés de fabricació ha estat 
confiat a Raquel Piqué (Universitat Autònoma de Barce-
lona) i a Antoni Palomo (Arqueolític). 

Recordem, però, que s’hi han recuperat nombrosos ob-

jectes domèstics, alguns propis de la cuina (bols, cullerots 
i pales de roure, un remenador de teix i dues espàtules, 
una de boix i l’altra d’avellaner); altres per a la confecció 
de teixits (dues pintes i vuit agulles biapuntades o fusos, 
totes de boix); i encara nombrosos fragments de cistells o 
paneres, fets de plantes aquàtiques, reforçats a vegades 
per branques d’avellaner (figs. 14, 15 i 16, p. 26-27). 

Per a les tasques de construcció de les cabanes, el mobi-
liari intern o les piragües comptaven amb tascons de boix 
i aixes (fig. 17, p. 26). D’aquestes darreres se n’han trobat 
deu fins ara, de les quals n’hi ha sis de roure, una de gine-
bró, una de boix, una de roure, una de pi i una de teix. Les 
mides de les plataformes de fixació de les fulles de pedra 
polida varien entre els 6,5 cm i 14 cm. Un únic exemplar, 
tanmateix, arriba a 26 cm de plataforma. Això suposa que 
duia una fulla de pedra polida enorme o bé que l’element 
tallant era de banya de cérvol. Ja hem explicat abans que 
per als lligams de les bigues amb els pilars de fusta es feien 
servir lianes de vidalba i cordes, trenades o entortolliga-
des, fetes de fibres vegetals.

Com a possibles elements de mobiliari esmentarem la 
presència de sis fragments i una peça sencera d’un objecte 
que hem anomenat «ganxo». Consta d’un planxa, prima i 
estreta, amb un forat en un extrem i un ganxo a l’altre, re-
forçat amb dos vorells còncaus. N’hi ha tres fragments de 
llorer, un d’auró, un d’alzina i un de pomera, mentre que 
la peça sencera és de boix. Hem suposat que es tracta de 
penjadors, potser de bucranis, que anirien a la part inter-
na o externa de les parets de les cabanes. 

Les eines destinades a usos agrícoles són les més nom-
broses i variades. Destaquen, sobretot, les nou falçs d’an-
gle (set d’acabades i dues en procés de fabricació), fetes 
sobre boix gairebé totes (nou exemplars), encara que n’hi 
ha una de saüc i una altra de ginebró. Es fabricaven doble-
gant amb calor una branca fins a aconseguir que l’extrem 
distal fes un angle recte o obtús, o bé triant directament la 
confluència de dues branques, que ja oferien aquest angle 
desitjat (fig. 18, p. 28).

D’aquesta manera, la falç disposava d’un recollidor de 
les tiges dels cereals, a més d’una o dues ranures per a les 
dents o fulles tallants de sílex i un pom cilíndric a l’empu-
nyadura. Les fulles de sílex s’encastaven sobre un costat 
de l’eina i així quedaven en un pla de 90º respecte al mà-
nec. Quan s’utilitzaven, el recollidor aplegava les tiges de 
cereals, arran d’espiga, i amb un cop de canell la fulla de 
sílex les tallava. Si calia aprofitar la palla es repetia l’opera-
ció arran del terra. 

L’altra eina agrícola essencial de la Draga són els pals 
cavadors, que servien per plantar els grans de cereal, en 
solcs, o bé les llavors de llegums en forats. Dels 24 exem-
plars identificats, vint són de boix, dos de pomera, un de 
roure i el darrer d’avellaner. N’hi ha cinc de curts (entre 
23-31 cm de longitud), que disposaven només d’una pun-
ta cònica i quinze de llargs (entre 41,5-87 cm), amb un 
extrem apuntat en forma cònica i l’altre en bisell. Supo-
sem que els pals amb doble punta podien servir per fer 
forats o solcs, segons les necessitats (fig. 19, p. 28).
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Dins d’aquest apartat també hi incloem algunes peces 
complexes, proveïdes de branques secundàries o forques, 
que semblen respondre a un ús més pròxim al d’una fan-
ga, per remoure les terres. No parlarem dels nombrosos 
pals amb punta de la Draga, sense els acabats que caracte-
ritzen la categoria dels pals cavadors, hàbils per a qualse-
vol ofici, però sí d’algunes peces que es relacionen amb la 
cacera, una activitat no desdenyable en aquest poblat del 
neolític antic. 

D’entrada, s’hi han recollit sis extrems d’astes de boix, 
ben regularitzades o fins i tot polides, que hem gosat in-
terpretar com a puntes de llança o javelina. Les mides 
conservades van des dels 12 als 52,3 cm de longitud amb 
uns diàmetres d’entre 1,2 i 2,7 cm. Una presenta una osca 
al dors i una altra un engruiximent cilíndric a la base de la 
punta. El magnífic poliment i afuament de la seva punxa 
ens fa pensar que es tracta realment dels extrems distals 
d’armes llancívoles.

A la Draga hi han aparegut des del 1995, 29 fragments 
d’astes de sageta, alguns medials i altres distals, amb la 
punta afuada directament sobre la fusta. La longitud con-
servada d’aquestes peces varia entre 5 i 15 cm, els diàme-
tres oscil·len entre 0,6 i 0,9 cm i les fustes emprades són el 
sanguinyol, el salze i el boix. No han aparegut, fins ara, 
extrems distals amb una ranura de fixació per a la punta 
trapezoïdal de sílex, ben presents al jaciment, ni tampoc 
per a les atzagaies de banya o d’os, igualment conegudes a 
la Draga. En canvi, disposem d’un extrem d’asta cilíndric, 
de fusta massissa, concretament de boix, que, en els grups 
lacustres neolítics de Suïssa, on són freqüents, es conside-
ren fletxes per abatre ocells sense matar-los.

De totes les eines recuperades a la Draga potser les que 
ens feren més il·lusió van ser els dos arcs de teix, un de la 
collita del 2001 i l’altre de la del 2003 (fig. 20, p. 29). El 
primer fa 105 cm de llarg per 3,4 d’ample i 2,2 de gruix, 
amb una secció ovalada, la superfície poc polida i sense els 
extrems de fixació de la corda conservats. El segon fa no-
més 35 cm de llarg per 2,8 d’ample i 1 de gruix, amb una 
secció planoconvexa. Aquest darrer conserva, en canvi, 
les dues osques que formaven un dels extrems de fixació 
de la corda, que devia d’estar feta de budells d’animal o de 
fibres vegetals. Juntament amb algun exemplar de la cul-
tura de la Ceràmica de Bandes centreeuropea, com el de la 
tomba 704-706 de la necròpolis de Schwanfeld,13 aquestes 
peces de la Draga estan entre els arcs neolítics més antics 
d’Europa.14 

Les eines de fusta devien ser una part molt important, 
sinó la que més, del conjunt d’instruments d’una població 
prehistòrica, probablement des del paleolític superior. 
Però el valor de les eines de fusta podia ser relatiu, segons 
la facilitat d’elaboració i la vida útil. Alguns instruments 
com les falçs, les aixes o els arcs requerien una elaboració 
laboriosa i sovint tenen les superfícies completament po-
lides. Això ens fa pensar que gaudien d’una estimació es-
pecial i que, per tant, podien tenir una llarga vida útil. En 
canvi, altres instruments com els pals amb punta van ser 
realitzats amb els mínims cops d’aixa i alguns encara con-

serven l’escorça original de la branca. Aquests estris esta-
ven destinats a feines concretes de curta durada.

Segurament, aquestes diferències en l’elaboració mos-
tren també fins a quin punt podia haver-hi una especialit-
zació. No és descartable que alguns objectes amb una ela-
boració més curosa (arcs, falçs) fossin fruit d’un artesà 
amb una certa especialització, però, en general, sembla 
haver-hi un treball molt poc estandarditzat en la fabrica-
ció dels objectes, que devien estar a l’abast de qualsevol 
persona una mica hàbil. 

Tots aquests objectes i eines de fusta o cistelleria de la 
Draga són troballes excepcionals en relació amb la penín-
sula Ibèrica, en especial si pensem que es remunten al neo-
lític antic, a finals del V mil·lenni aC. 

És veritat que en altres punts de la península Ibèrica 
s’han realitzat algunes troballes excepcionals d’objectes 
de matèria vegetal d’època neolítica o de l’edat del bronze, 
conservats al fons de coves, gràcies a un ambient constant 
i amb poc oxigen. És el cas de les peces de cistelleria, pin-
tades amb motius geomètrics, i les espardenyes d’espart 
de la cova de los Murciélagos (Albuñol, Granada), troba-
des a finals del segle xix per Manuel de Góngora,15 encara 
que més recentment han estat estudiades per Carmen Al-
faro16 i per l’equip de Carmen Cacho.17 Aquest darrer es-
tudi ens ha aportat tres noves dates per C-14 d’aquestes 
peces que les situen a finals del neolític antic andalús en-
tre el 5200-4600 aC.

De la prehistòria de Múrcia, ara ja al calcolític local (se-
gona meitat del III mil·lenni aC) comptem amb una altra 
important aportació: els aixovars funeraris amb matèries 
orgàniques (vestit de lli, restes d’una bossa de cuir pintat, 
estora d’espart, vas de roure, ídol oculat de fusta) de la 
cova Sagrada de Lorca,18,19 on hi havia enterrats almenys 
tres individus. Aquests objectes van aparèixer acompa-
nyats de quatre puntes de sageta de sílex i de tres punxons 
de coure. Una datació per C-14, feta sobre espart, situa 
aquest enterrament col·lectiu en 3870±100 BP, que cali-
brada correspondria a finals del III mil·lenni aC. Val la 
pena recordar aquí la magnífica destral sencera, amb el 
mànec de fusta i la fulla de pedra polida, trobada a la cova 
dels Blanquizares de Lébor (Totana, Múrcia) a inicis del 
segle xx, de datació incerta entre el neolític i el calcolí-
tic.20

Si volem arribar fins a l’edat del bronze, ja dins del II 
mil·lenni aC, encara podríem esmentar el mànec de falç 
corbada amb multitud de dents de sílex, trobada al poblat 
de Mas de Menente (Alcoi, Alacant)21 i l’aixovar funerari 
de la tomba 121 del jaciment argàric de Castellón Alto 
(Galera, Granada). En aquest darrer, al costat de restes 
parcialment momificades d’un adult i d’un nen, es van re-
cuperar —a més de vasos ceràmics, anells de plata, braça-
lets i un punyal de coure— una aixa sencera d’alzina amb 
fulla de coure.22 

Per acabar amb les troballes geogràficament properes a 
Catalunya d’objectes prehistòrics de matèria orgànica, 
volem recordar els casos de les coves des Càrritx i des 
Mussol (Ciutadella)23 i la Cova des Pas (Ferreries),24 totes 
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a Menorca i de la mateixa època, finals del I mil·lenni aC, 
dins de l’edat del bronze final o l’edat del ferro inicial 
d’aquesta illa. 

De totes maneres, totes aquestes troballes prehistòri-
ques, llevat de la de la cova de Los Murciélagos, cauen 
cronològicament molt lluny de la Draga, de manera que 
quan busquem paral·lels dels objectes de matèria orgànica 
d’aquest poblat neolític és preferible centrar-se en els jaci-
ments mesolítics o neolítics del nord i l’est d’Europa, a 
més dels ja coneguts de l’àrea alpina. En tot cas, el de La 
Marmotta (llac de Bracciano, Roma) és l’únic amb qui 
compartim la mateixa franja temporal de la segona meitat 
del V mil·lenni aC i també la mateixa fàcies cultural, el 
neolític antic cardial de ceràmiques impreses. 

Si comparem el conjunt d’objectes de fusta, cistelleria o 
cordam de la Draga amb els apareguts en jaciments meso-
lítics europeus del mateix VI mil·lenni aC, veurem que hi 
ha algunes curioses coincidències, que després no es repe-
teixen en grups del neolític antic o mitjà. Són ben cone-
guts els arcs i fletxes de les cultures mesolítiques de Dina-
marca i del nord d’Alemanya (cultura d’Eterbölle) i, més 
recentment, de la plana russa, al nord de Moscou, on, 
també en torberes, s’han localitzat jaciments de la impor-
tància de Vis-I i de Zamostje-2.25 

En el primer d’aquests jaciments l’arc simple de secció 
ovalada o triangular ja és present25 (veure fig. 4) i a Za-
mostje-2 hi veurem nombroses puntes de llança i de fletxa 
de fusta, al costat de grans cistells i rems per a piragües25 
(veure fig. 36). Aquestes puntes de llança, en especial, no 
les retrobem en jaciments del neolític antic europeu, lle-
vat de la Draga.

Si ens centrem ara en assentaments del neolític antic, 
tots de la segona meitat del VI mil·lenni aC, gairebé no-
més podem parlar de La Marmotta (llac de Bracciano) al 
nord de Roma i dels d’Erkelenz-Kückhoven (Colònia)  
al nord-oest d’Alemanya o la necròpolis de Schwanfeld, a 
la vall del Main, prop de Frankfurt, estudiada darre- 
rament per D. Gronenborrn (veure ref. 13, p. 178). El pri-
mer pertany, com la Draga, a la cultura mediterrània car-
dial i s’hi han localitzat, submergides, diverses eines de 
fusta amb funcions similars a les de la Draga (pals cava-
dors, falçs, aixades), però de tipologia força diferent (veu-
re ref. 3, p. 12 i 22).

En concret, caldria esmentar que les falçs de fusta estan 
formades generalment per un mànec i un cos en semicer-
cle, proveït de diverses làmines de sílex inclinades. Molt 
lluny, doncs, de la falç en angle recte o obtús de la Draga i 
amb els elements tallants en un pla de 90º respecte al del 
mànec. Sembla, doncs, que a La Marmotta la falç colpeja-
va la tija i a la Draga la retallava per sota de l’espiga. No 
ens podem estar de recordar que a La Marmotta s’han re-
cuperat objectes tan excepcionals, dins del neolític antic, 
com els models de terrissa de piragües (veure ref. 3, làm. 
XVI-XVII) o la deessa mare d’esteatita negra (veure ref. 
26, p. 29, fig. 1-2), trobada en les darreres excavacions.

Pel que fa als jaciments alemanys de la ceràmica de ban-
des, al d’Erkelenz-Kückhoven hi han aparegut aixades, 

pales i forques amb diverses pues, aptes per remenar ter-
res flonges, al costat d’un fragment d’arc i parts medials 
de fletxes (veure ref. 27, fig. 6 i 8a). A la tomba 704/706 de 
la necròpolis de Schwanfeld, al sud-oest d’Alemanya, que 
pertany a una fase antiga d’aquest grup cultural, es va lo-
calitzar un individu arronsat que duia una aixa sencera  
de fusta amb la fulla de pedra polida, un arc sencer i diver-
ses sagetes amb punta trapezoïdal de sílex (veure ref. 13, 
p. 178). 

Però és en girar la vista cap als jaciments del neolític 
mitjà de l’àrea alpina, entre el V-IV mil·lenni aC, que les 
semblances amb algunes eines i objectes de la Draga són 
veritablement colpidores. Tant als poblats lacustres dels 
llacs de Chalain i Clairvaux5,6,9,28 o de Charavines al llac  
de Paladru,29 tots al Jura francès, com als jaciments suïs-
sos de les cultures de Cortaillod i Pfyn7,8,30 o als del llac de 
Constança de la cultura de Horn al sud-est d’Alema - 
nya,31,32 hi trobem un repertori molt similar al de la Dra- 
ga: vasos, remenadors, cullerots, espàtules, pales, agulles, 
pintes, cistells, cordes, lianes en rotlle (veure ref. 9, p. 156), 
tascons, aixes, falçs, pals cavadors, arcs i sagetes. 

La producció dels aliments: pagesos i 
pastors

El sistema de producció agrícola dels habitants de la Dra-
ga sembla força complex i variat, segons els treballs de Ra-
mon Buxó (Museu d’Arqueologia de Catalunya). Conrea-
ven els cereals tradicionals en el neolític antic del 
Mediterrani occidental: el blat nu, el blat nu compacte, 
l’espelta bessona, l’ordi nu i l’ordi vestit, encara que és del 
primer que en tenim enormes quantitats (desenes de mi-
lers), mentre que la presència de la resta és gairebé testi-
monial.1

Aquests cereals es devien cultivar en les grans exten- 
sions planeres —magnífics camps— del proper Pla d’Usall 
i de Martís, mig quilòmetre al nord de la Draga. La selec-
ció es feia al mateix poblat i els cereals s’emmagatzemaven 
en grans gerres de ceràmica, que possiblement es desa- 
ven en els recintes ovals enllosats del sector A. Més tard, 
moltes d’aquestes granes es torraven, per extreure’n mi-
llor la farina o per consumir-les directament, en alguns 
dels focs del mateix sector A. Les construccions triangu-
lars, que l’estudi dendrocronològic ha detectat al costat de 
dos focs d’aquest mateix sector A, poden perfectament ser 
petites plataformes per sostenir les gerres que contenien 
les granes durant el procés de torrefacció.

El conreu de les faves (nombroses als sectors A i B) i els 
pèsols (testimonials al sector A), recuperats en el nivell ar-
queològic, ens fan pensar en l’existència d’horts de llegu-
minoses dins la mateixa àrea del poblat, que devien apro-
fitar les terres fangoses de la vora de l’estany. La recol·lecció 
de fruits i baies als boscos pròxims està ben documentada 
a la Draga. No hi manquen les avellanes, nous, aglans, pi-
nyons, móres, aranyons, pomes o peres silvestres, cireres i 
raïms silvestres o llambrusques.
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Pel que fa a la ramaderia cal dir que era una activitat 
plenament practicada per aquest grup del neolític antic de 
la Draga1. Els més de 22.000 fragments de fauna recupe-
rats al jaciment ens n’asseguren una mostra prou signifi-
cativa, sens dubte la millor del neolític antic de Catalunya, 
segons els estudis de Maria Saña (Universitat Autònoma 
de Barcelona).

Entre el bestiar domèstic destaca la forta presència del 
bou i el porc, al costat de les tradicionals ovelles i cabres. 
Aquest fet era inusual fins ara en el neolític antic català 
—centrat en les coves— però comença a fer-se normal des 
que s’excaven assentaments a l’aire lliure, com el proper 
de Plansallosa a la Garrotxa.33 

L’aprofitament d’aquests animals, atesa l’escala d’edats 
observada, és doble: se’n buscava tant la carn com la llet i 
els derivats en forma de cremes (mantega, formatge). S’ha 
detectat la presència, minsa però interessant, del gos, tal 
com és usual en altres jaciments del neolític antic, tant pe-
ninsulars com d’Europa central.

La possibilitat que alguns bous de força edat fossin re-
alment utilitzats com a força motriu, com per exemple ar-
rossegar troncs en les tasques d’artigatge dels camps, ha 
estat insinuada algun cop, a causa d’algunes malformaci-
ons detectades a les seves extremitats i als occipitals.34 

La recol·lecció de vegetals i la cacera d’animals salvat-
ges era una part força important en la dieta dels habitants 
neolítics de la Draga, perquè els assegurava una gran varie-
tat d’aliments, que anaven a cercar al mar, a l’estany, als 
boscos propers o a les muntanyes que delimitaven el seu 
territori d’abastiment. 

L’interès per les espècies marines queda patent amb la 
presència als fogars del poblat d’elevades quantitats de 
musclos de mar procedents de les platges més properes de 
la costa mediterrània, a uns 50-60 km en línia recta. Les 
restes esquelètiques d’un corb marí, trobat al sector B i 
que fou abatut segurament per aprofitar-ne les plomes 
per a les fletxes, pot incloure’s en aquestes expedicions 
fins a la vora del mar.

Dels boscos de ribera (avellaners i salzes) o d’interior 
(rouredes i avetoses) dels voltants del poblat en recollien 
una gran varietat de baies (glans, móres, aranyons), fuites 
(raïms, pomes, cireres) i fruits secs (pinyons, nous i ave-
llanes), que guardaven en cistells o bosses de cuir. Es trac-
ta d’aliments molt necessaris per complementar una dieta 
que ja era força rica en cereals, llegums i carn dels animals 
domèstics. 

En canvi, l’aprofitament dels recursos de l’estany era 
francament escàs. Únicament les nombroses restes de tor-
tugues d’aigua dolça (Emys orbicularis), procedents dels 
focs i de la zona de les cabanes, parlen a favor de la seva 
explotació, al costat de les molt escasses mostres de mus-
clos de l’Estany, alguns peixos (anguiles, barbs, bagres i 
madrilletes) i una sola resta d’un gran ànec (Mergus mer-
ganser). La pesca al llac es devia fer amb piragües, arpons i 
xarxes, però no ens ha arribat cap d’aquests elements i res 
no podem assegurar respecte a això. Aquesta manca de pe-
ces relacionades amb la pesca, més enllà de les restes de 

peixos (vèrtebres i mandíbules), és veritablement una 
cosa estranya, perquè normalment es troben en la majoria 
dels hàbitats lacustres.35 

El paper de la cacera36 en l’aportació de proteïnes ani-
mals encara era molt important a la Draga, malgrat la rela-
tiva abundància que, en aquest aspecte, proporcionava el 
bestiar domèstic. És interessant la clara i abundant presèn-
cia del bou salvatge, al costat del senglar, el conill, el cérvol, 
el cabirol i la cabra salvatge. Les dues darreres espècies ens 
avisen que, quan els neolítics de la Draga anaven de cacera, 
el hinterland estricte del poblat, essencialment els boscos 
que l’envoltaven, s’eixamplava considerablement fins a ar-
ribar a les altes muntanyes que emmarquen la conca lacus-
tre. La presència, encara que escassa, d’algunes guilles i 
d’un petit mustèlid ens apunta a una cacera selectiva a la 
recerca de pells per als vestits de l’hivern. 

Amb tots aquests elements hem de considerar que la 
dieta alimentària dels habitants neolítics de la Draga era 
més aviat rica i variada. De fet, el percentatge de carn con-
sumida devia ser molt superior als índexs coneguts de 
l’Europa medieval i moderna. 

Consideracions finals: viure i morir a 
l’Estany 

El descobriment entre el 1989 i el 1990 dels jaciments de 
La Marmotta i la Draga, situats a la mateixa latitud i a la 
vora del Mediterrani occidental, han representat un im-
portant canvi en l’estudi dels poblats lacustres neolítics 
europeus. No solament han servit per incorporar-hi els 
primers assentaments mediterranis, sinó que, a més, ara 
per ara, són els únics del neolític antic, fàcies cardial, amb 
una cronologia real de mitjan-final del VI mil·lenni aC. 
Això ha fet reforçar la idea que, en realitat, els primers po-
blats lacustres neolítics van aparèixer al Mediterrani i des 
d’allí van pujar fins a les valls suïsses, tal com alguns grups 
amb ceràmiques d’estil cardial de la zona alpina ja sem-
blaven indicar. 

Poca cosa podem dir de les creences espirituals o reli- 
gioses dels habitants de la Draga. Sabem que en altres jaci-
ments del mateix moment, com a La Marmotta mateix, 
han aparegut ídols de pedra,26 normalment figures feme-
nines esteatopígies, que ens parlen de la perduració del 
culte a la deesses mare, amb trets sexuals exagerats, que ja 
arrenca al paleolític superior. Aquest culte, amb varia- 
cions locals, arribarà almenys fins al calcolític (finals del 
III mil·lenni aC). 

En tot cas, les escasses tombes del neolític antic, cone-
gudes a Catalunya i zones veïnes, ens informen d’unes 
fermes creences en el més enllà en aquests primers mo-
ments del sedentarisme i la producció d’aliments.37 Ma-
lauradament, ni a la Draga i ni a prop del jaciment s’han 
localitzat tombes (fosses, cistes o coves) que ens donin al-
guna idea de com enterraven els seus morts.

És veritat que, a uns 4 km al nord-oest, en algunes de 
les coves de Serinyà, com la d’en Pau, la de l’Arbreda o la 
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de Mollet-III, han aparegut uns quants materials arqueo-
lògics d’època cardial, possiblement contemporanis del 
jaciment de la Draga. És possible, doncs, que alguna 
d’aquestes coves, totes amb restes humanes de diferents 
èpoques segons les excavacions de mitjan del segle xx, 
complís funcions de necròpolis per als habitants del po-
blat neolític proper. També cal considerar la possibilitat 
que bona part dels cadàvers fossin simplement llençats a 
l’estany, cremats ritualment o enterrats en fosses profun-
des dins del travertí, sistemes que en farien gairebé im-
possible la localització.

Únicament cal esmentar que, entre les restes de fauna 
de la Draga del sector A, van aparèixer una dent incisiva i 
una falange de peu humanes, que pertanyien a un indivi-
du adult. L’existència de restes humanes en poblats neolí-
tics d’ambient lacustre, barrejats sovint amb la fauna con-
sumida, és ben coneguda a Suïssa, on apareixen fins i tot 
cranis i alguns ossos llargs humans. La presència d’aques-
tes restes és de difícil interpretació i per això sovint han 
estat silenciades.8 En tot cas, aquests dos únics testimonis 
d’ossos humans de la Draga poden perfectament encaixar 
en la hipòtesi d’accidents de treball.

Ja per acabar, volem expressar el nostre convenciment 
que les possibilitats de la Draga per seguir enriquint els 
nostres coneixements sobre el neolític antic de Catalunya 
i la resta de la península Ibèrica continuen sent enormes, 
malgrat els disset anys transcorreguts des de l’inici de les 
excavacions. L’any 2005, els treballs arqueològics es van 
aturar per poder centrar-nos en la publicació exhaustiva 
dels resultats obtinguts fins aleshores i també per finalit-
zar la construcció del Parc Neolític de la Draga, que ara 
serveix per explicar a tothom com era la vida al neolític a 
la vora de l’estany de Banyoles ara fa 7.200 anys. 

En els propers anys confiem que les excavacions es pu-
guin reprendre amb noves forces i perspectives, per tal 
que aspectes encara poc coneguts com la distribució de les 
cabanes del poblat o la funcionalitat d’algunes eines, no-
més entrellucada, puguin ser aclarides. 
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