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NOTICIARI

PRIMERS PAGESOS/BCN.
LA GRAN INNOVACIÓ
7.500 ANYS

ANNA GÓMEZ BACH
MIQUEL MOLIST MONTAÑÀ*

L’exposició Primers Pagesos/BCN. La gran
innovació 7.500 anys, realitzada pel Museu d’Història de Barcelona i oberta des
d’abril de 2016 fins a febrer de 2017, ha
significat un repte institucional i científic, important, el balanç del qual, segons
tots els indicadors (públic irepercussió)
ha sigut molt positiu. Aquesta mostra,
recordem, tenia com a objectiu difondre
el nou coneixement i les restes materials recuperades en els últims anys per
a la recerca, la voluntat de fer-ho amb
unes formes innovadores en el discurs
expositiu, i finalment, complementar-ho
amb altres actuacions de difusió científica (publicació monogràfica, congrés
internacional).
Cal tenir en compte alguns aspectes que
són importants. En primer lloc, hi havia
moltes dades inèdites. No s’havia realitzat mai una exposició dedicada a mostrar
i explicar de forma moderna i amb restes
materials les primeres poblacions del Pla
de Barcelona. En segon lloc, la riquesa
arqueològica i històrica recuperada en
els darrers anys, gràcies a una política
activa de salvaguarda dels assentaments
arqueològics del subsòl de l’actual ciutat
de Barcelona. Aquesta riquesa era poc
coneguda per la població i malgrat el seu
valor patrimonial no estava integrada en
la memòria col·lectiva de la ciutat.
Així doncs més de 350 restes materials
procedents del fons del MUHBA, restaurades especialment per a l’exposició, han
estat la verdadera ànima de la mostra.
Es va optar per acompanyar-los per una
vintena d’objectes o restes materials
rellevants d’altres punts del Mediterrani
per mostrar-ne el lligam ampli amb el
territori i alhora donar més força a la
mostra.
Els àmbits es varen fixar de forma nítida,
iniciant-se amb el més espectacular que
sota el títol de “L’alba del desenvolupament agrícola”, introduïa els principis
bàsics de la difusió de les pràctiques

agrícoles des del Pròxim Orient al
Mediterrani Occidental, indicant també
com les ceràmiques impresses són una
bona mostra de la difusió del Neolític
en l’espai del Mediterrani. El següent
àmbit mostrava les característiques del
medi ambient i del marc físic on vivien
les poblacions prehistòriques i es va
prioritzar l’impacte visual de dos elements plenament innovadors e inèdits.
D’una part, una columna estratigràfica
que mostrava la seqüencia sedimentaria
del subsòl de la ciutat i de l’altre un
mapa amb la distribució del paisatge de
Barcelona a la prehistòria recent amb
la proposta de restitució del llit de les
rieres, de la línia de costa, del delta, etc.,
realitzat a partir de la documentació
actual. Hi havia altres materials orgànics
com restes carbonitzades d’arbres o planes o restes òssies d’animals salvatges,...
tot el conjunt impactava al visitant per
la novetat de la temàtica. L’aproximació
als protagonistes, es a dir, a la població
prehistòrica i al seu coneixement fou
un altre dels àmbit ben treballat i resolt
expositivament. Des de la proposició de
restitució facial de la primera dona de
Barcelona (fig. 1), l’excel·lent proposta
gràfica de proporció demogràfica, les paleopatologies,... tot el conjunt facilitava
el coneixement alhora que sense deixar
de ser rigorós era atractiu. L’àmbit
dedicat a l’hàbitat, sempre es difícil en
les exposicions de prehistòria, donada
l’absència d’elements materials específics
i estèticament significatius. Una gran
gerra d’emmagatzematge va facilitar la
materialitat de l’espai expositiu, però fou
la il·lustració animada de la construcció
de la cabana de Reina Amàlia 31, el que
atreia al visitant. En una exposició que
inclou els orígens de l’agricultura i la ramaderia, l’àmbit dedicat a les pràctiques
econòmiques de subsistència és molt important. Llavors de cereals i lleguminoses
carbonitzades, les restes dels animals

*Comissaris de l’exposició
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Figura 1
Reconstrucció forense, a partir d’un crani de
fa 6.600 a 6.000 anys, del rostre d’una dona
que va viure al Pla de Barcelona al neolític.
(Imatge: Philippe Froesch, Visualforensic /
MUHBA)

domesticats i explotats com a font d’aliment, les eines pel treball de camp, etc.,
ajuden a entendre els mecanismes d’una
de les transformacions econòmiques més
grans de la humanitat. Cal destacar però
els materials únics de Barcelona, que
s’exposaven per primera vegada, com
eren entre d’altres, restes de fauna o dels
recursos marins que eren consumits per
les primeres poblacions pageses del Pla.
En l’àmbit tecnològic es va oferir una
extensa mostra de les eines i parts de les
eines utilitzades pels primers pagesos.
De nou destacaríem dos elements que
per la seva originalitat o especificitat
creiem mereixen una atenció més detallada. D’una part, l’amplia exposició dels
recipients ceràmics. Els assentaments
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de Barcelona han lliurat un conjunt de
ceràmiques prehistòriques d’alta qualitat i bona conservació, que permeten
mostrar l’evolució de les formes dels
atuells i les seves decoracions al llarg
de més de dos mil anys, facilitant la
comprensió de la dimensió cultural. A
més la forma expositiva, amb un ampli
nombre de peces, un disseny original
van ser un dels espais de l’exposició
amb més èxit. El segon aspecte seria la
mostra del material lític tallat format pel
jaspi. Es important, doncs constitueix
una roca local (provenia de Montjuïc)
i va ser molt utilitzada al llarg d’uns mil
anys com a matèria primera per a la
fabricació d’eines lítiques. A més, com
es posava de manifest, aquest ús no fou
només dels assentaments de Barcelona,
sinó que s’estenia pràcticament pels assentaments de tot Catalunya. Un darrer
àmbit cobria l’exposició de les pràctiques funeràries i gràcies a la presència
dels aixovars i a la seva composició, en
relació a gènere i edat de les sepultures,
es va poder fer un acostament a l’estructura social de les primeres societats
pageses. Un espai complementari, ubicat al final de recorregut facilitava d’una
part una mirada a la historiografia i de
l’altra permetia la consulta i visualització de la localització i de la informació
dels principals jaciments prehistòrics
de Barcelona. Aquesta darrera aplicació
molt atractiva fou possible gràcies a un
sistema informàtic vinculat a la carta
arqueològica de Barcelona, realitzada
pel Servei d’Arqueologia.
Dues actuacions complementaries.
D’una part la publicació en la col·lecció
Documents, concretament el número
11 del Museu d’Història de Barcelona,
d’una monografia amb el títol de La
prehistòria al Pla de Barcelona. Documents
per a una nova síntesi (fig. 2). Una obra
que aplega l’estat actual dels coneixements sobre els primers pobladors al Pla
de Barcelona, gràcies a la participació de
més de quaranta autors, tots ells investigadors/es que han efectuat directament
la recerca sobre aquesta període de la
història. Unes 270 pagines, estructurades en tres blocs, el primer de síntesi
històrica, el segon de presentació dels
jaciments arqueològics i el tercer amb un
catàleg de les principals peces trobades i
que foren mostrades per primera vegada
a l’exposició.

La darrera actuació complementaria fou
la celebració també al MUHBA, el mes
de gener de 2017, d’un congrés científic
internacional, titulat: Neolític marítim i el
difusionisme cultural: Els primes pagesos i
el mar. En aquesta trobada científica es
va prioritzar i analitzar, entre altres, les
novetats i els contextos de tres ciutats
actuals de la Mediterrània occidental:
Barcelona, Cadis i Marsella, totes elles
amb unes primeres ocupacions humanes
d’època neolítica. L’anàlisi es va estendre a la relació de les primeres societats
pageses amb el mar, tant en relació als
recursos explotats (pesca), com a la
seva utilització com a mitja de mobilitat
(navegació) i a la seva configuració com
a espai d’ubicació. Es a dir, l’estudi de la
relació de les primeres societats agrícoles
i ramaderes amb el mar en els moments
històrics d’aquest important canvi econòmic i social de la humanitat.
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Figura 2
Imatge de la coberta de la publicació
La prehistòria al Pla de Barcelona. Documents
per a una nova síntesi.
(Imatge: E. Garcia / MUHBA)
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