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CULTURA
XAVIER AQUILUÉ
DIRECTOR DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

“La meva segona excavació va
ser a l’Ermita de Bellvitge”
peració d’Empúries i m’agradaria
que els projectes que he encetat
estiguessim acabats.
--- Empúries és el jaciment
més important d’Espanya?
--- És la clau de la nostra història,
perquè és l’única colònia grega
que s’ha trobat a la Península Ibèrica, malgrat en van fundar vàries i
també Empúries va ser la porta de
Roma a la Península, per tant és
un jaciment arqueològic clau per
entendre la nostra història.
--- Fins quan va viure a L’H?
--- Fins als 23 anys, però vinc molt
sovint perquè a Collblanc viuen els
meus pares. Per tant, he viscut la
seva transformació amb operacions de prestigi com connectar
les rambles, o els projectes que hi
ha per la zona nord, la Granvia, la
Fira i tot el que representarà això
com a segona ciutat de Catalunya... Un veritable motor econòmic.
--- Quins records té de la seva
infantesa?
--- Una infantesa molt tranquil·la i
feliç amb jocs infantils al carrer
amb la meva germana bessona,
primer al carrer de Montseny i
després a Collblanc, on vam anar
a l’escola Sant Ramon Nonat. Els
meus pares són de la província
d’Osca i van venir a L’H als anys
50. Recordo molta relació familiar
i amb la gent del barri.
--- Què sent un arqueòleg
quan fa una troballa?
--- La idea que té la gent del car-
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--- Ha estat nomenat director
del Museu d’Arqueologia de
Catalunya, però continua dirigint també el d’Empúries.
--- Sí, és que el Museu d’Arqueologia de Catalunya ha de redactar
un programa i uns nous estatuts i
quan això estigui fet, que pot ser
a finals d’any, jo tornaré a ser solament director d’Empúries, ja ho
he pactat amb la Generalitat perquè vull acabar els projectes que
vaig iniciar el 1997 quan em van
nomenar director.
--- D’on li ve l’afició a estudiar
arqueologia?
--- És el que volia quan vaig fer la
carrera universitària: ser arqueòleg.
I a partir de 1979 vaig tenir la possibilitat de participar en camps de
treball que dirigia el doctor Alberto
López, que va ser director de l’antiga Aula de Cultura de Santa Eulàlia. La primera excavació que vaig
fer va ser a Empúries i la segona a
l’Ermita Mare de Déu de Bellvitge.
Quan vaig acabar la carrera, vaig
treballar al Museu de Badalona i
després a Tarragona i a Girona.
--- Ha desenvolupat la seva
feina per moltes par ts del
món. Quina és la seva fita?
--- Continuar a Empúries i d’aquí
a uns quants anys poder deixar
de fer gestió i dedicar-me a fer
recerca com arqueòleg i dedicarme a la investigació. Treballar en
el jaciment, perquè l’any 2008 es
complirà el centenari de la recu-

Xavier Aquilué és doctor en arqueologia
i història antiga per la Universitat de
Barcelona. Va néixer a L’Hospitalet
el 1960 i la seva família viu a Collblanc

rer és que tot el dia descobrim
obres d’art i no és això, l’arqueologia que fem a casa nostra no és
del tipus monumental, de trobar
una estàtua; nosaltres volem reconstruir la història i veure com vivien i el que pensaven les persones que estàven als llocs que excavem. Per això, quan trobem encara que sigui un bocinet de ceràmica d’un gerro o una monedeta
petita de bronze, estem molt contents, perquè ens ajuda una mica
més a conèixer les claus de la història de la humanitat.
--- La ciència ha avançat per
ajudar-los en el seu treball?
--- Moltíssim. Per exemple, quan
trobem ungüentaris, abans llençàvem la terra de dins i els posàvem a museu i ara hi ha tècniques per saber, raspant les seves
parets, quin havia estat el seu
contingut.
--- Tornem al seu nou càrrec.
Com ho compagina tot?
--- Doncs miri, fa uns dies estava
al jaciment d’Ullastret, un altre
dia al de Tornabous, a Lleida, vinc
sovint a Barcelona, estic a Empúries... Tots els museus d’Arqueologia els agrupa el de Catalunya i
tots tenen un director. Es pot dir
que faig de director de directors.
Ara es vol redefinir el Museu d’Arqueologia de Catalunya i es vol
articular d’una forma diferent implicant-lo més en el territori de
Catalunya. # MARGA SOLÉ

Depósito Legal (Sta Anna, 14).
A Cinema
1 d’octubre, 22h. B-Violet;
21 de setembre, 18h, 20.30h
Sympathy; Sou
G i 22.40h. Madame Sata. 28 Unfinished
Edipo i Lazarus Cracker. SalaE de setembre, 18h, 20.30h i mandra (av. del Carrilet, 301).
22.40h. Japanese story. CineN mes Rambles (rambla de Just
Cursets
D Oliveras,20).
28 i 30 de setembre, i 2, 5,
8 i 10 d’octubre, de 19.30h
A Campanyes
a 21.30h. Introducció a la Mi21 de setembre, de 10h a 14h
i de 18h a 21h. Campanya de
donacions de sang del banc de
sang de l’Hospital de Bellvitge.
Carretera de Collblanc, darrere
del Mercat de Collblanc. 22 de
setembre, de 10h a 13.30h
i de 18h a 21h. A l’avinguda
Masnou, darrere el mercat de
la Florida. 23 de setembre,
de 10h a 13h i de 17h a 20h.
Merca-2 a la rambla de la Marina. (Unitat mòbil del Banc de
Sang).

cologia CC la Bòbila (pl. de la
Bòbila, 1)

Música

Exposició permanent. L’Hospitalet i la seva història. Museu d’Història de L’Hospitalet
(c. Joan Pallarès, 38).
2 d’octubre, 10h. Saló Internacional del Caraváning. Recinte Firal de Granvia L’H (c.
de la Metal·lúrgia, 65).

24 de setembre, 12h. Sardanes amb la cobla Baix Llobregat. Blocs Ciutat Comtal
(plaça Sant Jordi).
30 de setembre, 23h. Depotronic: 005 i Visitors Party.

Teatre
2 d’octubre, 18h. Programació del Dia Mundial de l’Alzheimer. Actuació del grup de
Teatre Margarida Xirgu amb
l’obra De tot una mica. Centre Catòlic (rambla de Just
Oliveras, 34).

Exposicions

