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                      Diumenge dia 16 de desembre 
Visita al MUSEU d’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA, secció del Paleolític. 
Amb les explicacions de la Dra. MARGARIDA GENERA, arqueòloga del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Trobada a les 10’15h a l’entrada del Museu. 
 
 L’ENCANTAT DE BEGUES 
 
En la campanya d'excavacions a la cova de Can Sadurní 
(Begues) s'ha trobat l'estatueta humana més antiga, a hores 
d'ara, de la prehistòria de Catalunya i del conjunt de la 
península ibèrica. S'estima que la figura de ceràmica, que 
conserva el tronc, el coll i el braç dret, té 6.500 anys 
d'antiguitat. 
Batejada amb el nom de l''Encantat de Begues”, l'estatueta 
és un indici important de la rellevància que podria haver 
tingut Can Sadurní com a lloc de trobada per als habitants 
de les àrees més properes durant el neolític. No és la 
primera troballa d'aquest període que s'ha fet a la cova, on 
els investigadors del Col·lectiu per la Investigació de la 
Prehistòria i l'Arqueologia del Garraf-Ordal (CIPAG) 
excaven des de fa 34 anys i on anteriorment també s'havien 
identificat les evidències més antigues del processament i 
consum de cervesa del continent europeu. La figura correspon a la fase d'ocupació dels 
inicis del neolític mitjà i representa una figura probablement masculina. El fragment 
conservat fa 8 cm d'alçada i 1,90 cm de gruix 



Dos cranis enclavats trobats a Ullastret reafirmen que els ibers 
practicaven decapitacions rituals 

Les excavaciones arqueològiques portades a 
terme durant els mesos d’agost i setembre a la 
ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu 
(Ullastret), han tret a la llum una excepcional 
descoberta en un dels carrers principals del 
jaciment: un conjunt de set restes cranials 
humanes, entre les quals destaquen dos cranis 
sencers amb evidències de tractament ritual, 
travessats per un clau de grans dimensions, i 

que s’exhibien fixos en un lloc públic, com a trofeus de guerra. Es confirma així que els 
ibers de l’actual zona catalana seguien una tradició d’origen celta descrita per diverses 
fonts literàries antigues com Diodor de Sícila, Estrabó, Livi i Posidoni. 

Les noves troballes d’Ullastret, es troben entre les millors conservades d’Europa i tenen 
escassos precedents a Catalunya. La primera fou descoberta a principis del s. XX a 
Santa Coloma de Gramenet i dos més al 1969, també a Puig de Sant Andreu, 
acompanyades d’una espasa. Des de llavors no se’n’havien tornat a trobar més. Totes 
elles integren el fons del Museu d’Arqueologia de Catalunya, i configuren una 
col·lecció sense paral·lels a la resta de la península Ibèrica.                                                                                    

  
BONES NOTÍCIES D’EGIPTE  
 
La piràmide de Kefren (Jafra) la segona més gran de les tres famoses de l’altiplà de 
Gizeh, torna a ser visitable després d’una laboriosa restauració que ha durat tres anys. 
Al mateix temps, s’han obert a la gran necròpolis sis tombes més corresponents a 
membres de la família reial i alts càrrecs. La neteja i restauració de les piràmides, que 
malgrat el seu aspecte d’immutables també tenen el seu patiment, és una tasca que es 
porta a terme periòdicament i que obliga a tancar-les seguint una estricta rotació, per 
posar-les “a punt” i donar-les-hi un descans, també a altres molts monuments del país. 
 Però la reobertura de la piràmide de Kefren anunciada a bombo i platerets, obeeix a la 
voluntat de les autoritats per recuperar el turisme perdut arran de la revolució del 2011. 
Els qui acudeixin a la crida del 
ministre d’Antiguitats egipci, 
Mohamed Ibrahim i visitin la 
piràmide de Kefren, això sí, 
neta i amb una nova 
il·luminació,  hauran de passar 
per uns estrets i claustrofòbics 
passadissos, abans d’arribar a la 
petita cambra on hi ha el 
sarcòfag de granit negre en la 
que el decebut Belzoni, en 
entrar-hi el 1818, va poder 
comprovar que ja no hi 
quedava res per saquejar.                                               Piràmide de Jafra 
                                                                               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
      
    
 
 
                                          
 

 

 

  

 

  


