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Del jaspi paleolític de
Montjuïc a una olla de
pressió del segle XX. Un
total de 357 objectes, la
majoria dels quals inèdits,
s’exhibeixen per explicar
l’evolució de la història de
Barcelona. Ara bé, en
aquest cas les peces són
tan sols un instrument que
serveix per mostrar de for-
ma pedagògica què és l’ar-
queologia i què amaga el
subsòl de la ciutat. «No
fem forats perquè sí, el que
fem és recuperar la histò-
ria», diu Carme Miró, una
de les responsables de
l’exposició.

Un dibuix de Wingaer-
de del 1563 –la imatge
més antiga que es conser-
va de la ciutat– en compa-
ració amb una altra d’ac-
tual des de la mateixa pers-
pectiva dóna la benvingu-
da al visitant, convidat a
fer un viatge per la història
d’un territori en què ja es
registren assentaments hu-
mans molt abans de la
creació de la Barcino ro-
mana. Un conjunt de peces
representatives de cada
període condensa l’evolu-
ció de l’activitat dels bar-
celonins. Un exemple: deu
tipus d’olles, des del neolí-
tic fins a l’olla de pressió,
que il·lustra com s’han
anat creant formes dife-
rents per a una mateixa
funció.

La ciutat ha anat crei-
xent en alçària i l’estrati-
grafia permet constatar la
superposició de les restes
de cada període. També
s’ha reproduït un funeral
d’època romana –inspirat
en els estudiats a la plaça

de la Vila de Madrid–, que
els arqueòlegs han pogut
reconstruir a partir dels in-
dicis trobats a les tombes.

Un audiovisual sobre
l’excavació del portal de
Sant Daniel, a la Ciutade-
lla, permet seguir tota una
intervenció, i una taula
tàctil interactiva aporta in-
formació sobre diferents
punts d’interès arqueolò-
gic estudiats recentment,
la majoria dels quals es
concentren a Ciutat Vella.

L’arqueologia a Barce-
lona. Un passat amb futur
connecta amb el present
amb els testimonis de ve-

ïns i experts que opinen
sobre la seva visió de l’ar-
queologia en cinc breus
audiovisuals.

Quant a activitats com-
plementàries, el museu ac-
tivarà el lloc web www.ar-
queologiabarcelona.cat, a
través del qual es podran
ampliar temes que es trac-
ten a l’exposició. Els caps
de setmana, a més, hi hau-
rà sempre dos arqueòlegs
que faran les explicacions
oportunes als visitants.
Uns sis-cents especialistes
han col·laborat en l’expo-
sició, que es podrà visitar
fins a finals d’abril del 2008.

Un jaciment anomenat Barcelona
El Museu d’Història de la Ciutat aborda en una exposició l’activitat arqueològica a la capital catalana

� Els tècnics del museu treballen en la configuració
del pla especial de patrimoni arqueològic, una nova ei-
na de planificació per a la ciutat que es podria enllestir
l’any que ve. Els visitants de la mostra poden fer un
tast d’aquest projecte mitjançant un panell interactiu
que permet accedir a diferents zones de la ciutat. La
pantalla mostra àrees en les quals encara no s’ha inter-
vingut però que els arqueòlegs ja tenen prou indicis
del que hi ha. Al barri d’Horta, per exemple, es comp-
tabilitzen més de cinquanta punts. La finestreta mostra
l’adreça, la tipologia de les troballes, la cronologia i la
protecció proposada, que sol ser la figura coneguda
com a EPA (espais de protecció arqueològica). El pla
ha de permetre una millor gestió del coneixement ar-
queològic de la ciutat així com el desenvolupament de
noves línies de recerca.

� Entre la troballa d’un objecte sota terra i
l’exposició en una vitrina hi ha un procés de
treball en què intervenen diferents professio-
nals amb l’objectiu de reconstruir el passat a

Deu olles utilitzades a Barcelona des del neolític fins a l’actualitat. / QUIM PUIG

RAÜL MAIGÍ / Barcelona partir dels vestigis que amaga un jaciment. El
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona ha
volgut divulgar amb una exposició la tasca dels
arqueòlegs, incidint en la ingent activitat feta a
la capital catalana en els últims vint-i-cinc

anys. Actualment es registren prop d’un miler
d’intervencions arqueològiques a l’any a Bar-
celona, que té el repte de compatibilitzar la
conservació del patrimoni històric amb la pla-
nificació urbanística de la ciutat moderna.

Nou pla de seguiment

Carles Mallol
guanya el primer
premi de teatre
sonor del Lola
� Barcelona. El drama-
turg Carles Mallol (Fi-
gueres, 1981) és el gua-
nyador del premi Lola
de teatre sonor, que
convoca el festival. El
jurat va valorar unàni-
mement l’obra Les ne-
nes mortes van amb
cotxe com la millor de
la dotzena d’originals
rebuts. Són finalistes
Andrea Segura, Albert
Balasch, Marta Masana
i Meritxell Manyoses,
que podran radiar el seu
text sonor a Ràdio Es-
parreguera. L’autor re-
brà 1.500 euros per
allargar el guió fins a
una peça de quasi tres
quarts d’hora que
s’emetrà a COM Ràdio.
També rebrà l’encàrrec
de la mostra de teatre
alternatiu i de petit for-
mat per portar aquest
guió a escena. Casual-
ment, l’autor ja ha in-
tervingut en un procés
similar amb Tres vint-
i-set, un text que, poste-
riorment, ha dut a l’es-
cena al Versus i es re-
presentarà al Lola
d’aquí a deu dies. / J.B.

El grup RBA obre
una filial a Itàlia
� Barcelona. El grup edi-
torial RBA obre una fi-
lial a Itàlia a partir del
2008 per incrementar
les oportunitats d’ex-
plotació del know-how i
la cartera de productes
que l’han convertit en
una de les empreses
més rendibles de revis-
tes i col·leccionables al
país. L’expansió inter-
nacional d’RBA, crea-
da fa quinze anys, va
començar amb Portu-
gal. El segell literari del
grup en català és La
Magrana. / EL PUNT

� El Grup 62 aposta pel
llibre infantil i juvenil amb
la creació d’una nova àrea
editorial consagrada al pú-
blic més jove, que agrupa
les diferents col·leccions
de l’empresa editorial: Ti-
mun Mas, Columna Jove,
Eines, Empúries (Juvenil)
i Destino Infantil i Juvenil.
La responsable de la nova
àrea és Patrícia Campana,
editora de l’òrbita de Pla-

neta. Una altra de les nove-
tats de l’empresa és el re-
sultat d’un acord signat
amb Planeta De Agostini
per poder publicar en cata-
là els còmics més interes-
sants del mercat interna-
cional, que engega amb la
publicació d’El Quixot
dels còmics, en paraules
de l’editor de Grup 62, Fè-
lix Riera, Watchmen. «A
partir de la vida d’un grup
de superherois reflexiona

sobre la societat moderna i
el poder dels mitjans de
comunicació», va explicar
Campana. Aquesta sèrie
es publicarà en principi so-
ta el segell Calumna i Pla-
neta De Agostini: «Estem
estudiant treure Batman,
però no ens volem tancar
als superherois, sinó obrir-
nos al còmic de creació
pròpia.» Watchmen apa-
reix en català coincidint
amb el rodatge de la pel·lí-

cula basada en el llibre que
s’estrenarà el 2008. Altres
novetats són el rellança-
ment de la trilogia La ma-
tèria obscura, de Philip
Pullman, aprofitant la pro-
pera estrena de la pel·lícu-
la basada en el llibre La
brúixola daurada; la pu-
blicació de Túnels, defini-
da com la successora de la
saga de Harry Potter, i de
Retorn al país de la fanta-
sia, de Geronimo Stilton.

Grup 62 s’obre als còmics i publica
per primer cop en català «Watchmen»

V.G./ Barcelona




