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Pròleg

Pròleg

Els objectes que s’estan avorrits als museus o als edificis monumen-
tals, que ja ningú els mira de tant veure’ls, o els quadres que són un 
al costat d’un altre, tapant la paret, sembla que no tinguin cap mena 
de vida, cap mena d’història. Però tots aquests objectes tenen una vida 
pròpia, un significat, una trajectòria. Poques coses hi ha tan fascinants i 
engrescadores com una obra d’art. Confosos per una visió romàntica del 
passat, imaginem que totes aquestes peces es van fer per un impuls indi-
vidual i artístic, per algú, normalment un home, que va expressar la seva 
genialitat a través d’aquella pintura o portalada o retaule…

doncs les coses, perdonin que els ho digui, en general no han anat 
ben bé d’aquesta manera. Primer, que no tot el que ara considerem art 
o, simplement, patrimoni cultural es va fer amb una intenció de ser bell, 
molt sovint era una qüestió funcional. Per exemple, no s’esculpia una 
figura femenina per lloar l’atractiu d’una dona, sinó per invocar la deessa 
de la fertilitat. O no es pintava un retaule sinó amb finalitats pedagògi-
ques o, encara més vulgar, per tenir una pintura més grossa que l’església 
del costat.

Però el temps és una màquina de transformació. El que ahir es va fer 
per una causa, un segle després, es mira d’una altra manera i, cinc segles 
més tard, ha esdevingut una cosa encara més diferent. i tot continua sent 
el mateix objecte, només uns anys més vell. Aquesta mirada canviant res-
pecte de les coses del passat ens explica molt més de nosaltres mateixos 
que no pas la mateixa obra en si. Pensem per exemple en obres univer-
sals: el Colosseu de Roma, les Piràmides, la Gioconda… El Colosseu el 
va fer construir l’emperador Titus, a finals del segle I. Ell ja volia que fos 
un edifici fatxenda, perquè els romans havien après, ja des del temps de 
la República, que una bona política d’obres de cara a la galeria aconse-
gueix el fervor popular i és molt barata, perquè només costa diners. Allí 
s’hi van fer grans espectacles, la naturalesa cruel dels quals no és propò-
sit d’aquest pròleg analitzar. Amb la desaparició de l’imperi Romà es va 
dedicar l’edifici a magatzem, a refugi o a fàbrica, fins que es va començar 
a desmuntar per aprofitar-ne les pedres, d’aquí l’aspecte tan curiós que 
té. Amb els segles, es va convertir en un santuari per honorar els cristians 
que allà van ser assassinats i ara és una de les principals icones turísti-
ques de Roma. déu n’hi do la de coses que li han passat a l’edifici.

doncs bé, aquesta història tan atrafegada no és ni de bon tros estrafo-
lària. Bona part de les obres culturals del passat han tingut unes trajectò-
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ries ben particulars o la manera en què van ser concebudes també els ha 
donat un rerefons molt apreciable.

des de fa molts anys, visito dos o tres cops al mes museus o edificis de 
valor històric d’arreu del país. una nit de la primavera del 2010, sopant, 
la meva dona em va comentar que segur que en moltes d’aquestes visites 
els conservadors m’havien explicat històries ben curioses de com i per 
què s’havien fet aquelles peces artístiques i quin havia estat el recorregut 
fins arribar a ser exposades en aquell museu. i tenia raó, amb els anys me 
n’havien explicat moltes d’aquesta mena d’històries. i aquestes històries 
podien ser explicades per la televisió.

Em vaig posar a treballar amb dos amics, en Romà Guardiet, realitza-
dor, i en Josep Maria Ràfols, guionista, en com podria ser aquest possible 
programa. i així va néixer Odissees.

Mentre estàvem treballant els guions de la sèrie, ens reuníem com a 
mínim un cop per setmana per veure com s’anaven desenvolupant els 
episodis. En Ràfols —juntament amb l’altre guionista del programa, en 
Roger Valls— aportava a cada reunió més i més dades de les peces de 
què volíem parlar i, constantment, en suggeria de noves. En Ràfols, ara 
es pot dir, ens desbordava a tots plegats, perquè si hagués estat per ell la 
sèrie hagués sigut d’un centenar d’episodis d’un parell d’hores de durada 
cadascun. El format televisiu ho impedia —probablement, per sort dels 
espectadors—, però realment era una llàstima que tanta informació i tan 
interessant no es pogués explicar. En Ràfols, que és de formació periodís-
tica —la qual cosa sens dubte deu ser més dolent per a la salut fins i tot 
que ser guionista— veia en cada “odissea” de les peces que proposàvem 
un gran reportatge, una història que calia explicar.

d’aquí, d’aquesta ànsia d’explicar i de comunicar fets tan apassionants 
i tan meravellosos com són aquestes històries, neix aquest llibre que vostè 
té a les mans. En ell trobarà les tretze peces que s’expliquen al programa, 
des de la deessa neolítica de Gavà a La Victòria, de Frederic Marès, fins 
a retaules gòtics, passant per neveres de fa quatre-cents anys o quadres 
monumentals. Però no només trobarà els continguts del programa de tele-
visió, sinó que podrà gaudir de tot el que en Ràfols ha investigat i ha trobat 
al voltant de cada peça. i és molt, i és molt gustós, a més.

Sempre sento dir que la cultura no és apreciada, que quan es fan pro-
grames culturals a la televisió ningú no se’ls mira, que els museus sempre 
estan buits. Però jo vaig a les biblioteques i costa trobar lloc per seure, 
entro en un arxiu i he de fer cua, visito un museu i he d’esperar que un 
grup de gent em deixi lloc per mirar millor un quadre. discrepo, doncs. 
La cultura no només és molt apreciada, és que és molt divertida. El llibre 
Odissees em sembla que n’és, un cop més, una bona prova.

ENRIC CALPENA 
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1. La Venus de la mina

La deessa de Gavà

La Venus de Gavà després de ser reconstruïda: l’ull té unes espesses i llargues pestanyes; el 
nas és allargat, estret i molt estilitzat. En el lloc on hauria d’anar la boca hi té un esgrafiat que 
s’interpreta com un collaret. També s’identifiquen clarament dos pits i dos braços amb dues 
mans molt elaborades. (Museu de Gavà)
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L’excavadora puja amb lentitud de plom el munt de terra desigual i 
pelada. Va a esplanar el solar on s’ha d’alçar un nou bloc de pisos. Avan-
ça potent i sorollosa, alliberant una cua de fum de benzina. de cop i 
volta, el conductor nota que la terra desapareix sota els seus peus. La mà-
quina fa un sotrac i s’enfonsa fins que queda clavada enmig del terreny. 
En el sot que s’ha format queda la màquina fora de joc, com un Titànic 
encastat en el seu iceberg. El forat que resta obert deixa entreveure uns 
túnels estranys, enlluernats de veure la llum per primera vegada després 
de molts segles. S’acaben de descobrir les mines neolítiques més grans 
d’Europa. 

La troballa de la xarxa de túnels, amb nombroses restes de ceràmica 
i d’eines de minaires de fa sis mil anys, va ser un gran esdeveniment al 
Gavà del 1975. Les primeres indagacions ja van deixar clar que es tracta-
va d’un descobriment important. A la vista de la qualitat i de l’antiguitat 
de les restes que van anar apareixent es va crear, al cap d’un temps, el 
Museu de Gavà, amb una primera exposició permanent de les peces 
trobades a les excavacions inicials.

Quan va obrir el museu només s’havien pogut excavar molt poques 
de les més de setanta mines que s’havien detectat a la zona de Can Tin-
torer, una bona part a sota mateix de la ciutat. A partir d’aquí es va em-
prendre una doble via de treball que consistia en obrir al públic el que 
s’havia trobat, mentre que per altre costat es tirava endavant una tranquil-
la recerca a la resta de les antigues mines subterrànies. 

La deessa prenyada

La segona sorpresa arriba dinou anys més tard. El 1994 els arqueòlegs 
que excaven un pou dins de la mina número setze estan traient les 
runes que els neolítics havien anat acumulant en aquell racó destinat 
a deixalleria. Entre els materials que s’hi troben llençats destaquen un 
parell de petits trossos de ceràmica, tan menuts que resulta impossible 
determinar de quina mena d’utensili havien format part. 

Continuen excavant i en arribar a una profunditat de deu metres es 
troben uns altres bocins, una mica més considerables, que semblen els 
germans grans dels trossos apareguts abans. Però aquests aporten molta 
més informació. Es veu clarament el relleu de dos braços, amb les seves 
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mans, i, al costat, dues petites protuberàncies que podien representar els 
pits d’una figura femenina. També s’hi veu una rodona incompleta que 
pot representar un ull.

de seguida es mira si la peça acabada de trobar pot anar associada als 
petits fragments que van aparèixer un quants metres més amunt. Llavors 
comença la complicada tasca de recompondre el trencaclosques, d’in-
tentar acoblar totes les peces. Al final, el resultat és positiu. Els trossos 
encaixen. El conjunt forma la imatge d’una dona amb els braços posats 
sobre la panxa.

La investigació detallada, que es fa després, determina que la imatge 
representa realment una dona. no es tracta d’una peça massissa, sinó 
d’una figura en relleu sobre ceràmica. després de ser recomposta, que-
da una imatge que fa menys d’un pam d’alçada, setze centímetres, per 
onze d’ample. La cara mostra un ull totalment rodó, sobrepujat, que té 
unes espesses i llargues pestanyes al voltant, com si fossin raigs sortint 
d’un sol. Al costat hi ha un nas allargat, estret i molt estilitzat. A sota, s’hi 
veuen unes ratlles que primer poden fer pensar que es tracta de la boca, 
però que no ho és. En el lloc on hauria d’anar la boca hi té un esgrafiat, 
semblant a una pinta, que s’interpreta con un collaret: una ratlla horit-
zontal de la qual surten nombroses ratlletes cap avall. de cada extrem de 
la línia horitzontal neixen petites línies cap amunt que s’han interpretat 
com el cordill que aguantava el collaret penjat del coll. En comptes de 
boca té un collaret. 

És una imatge sense coll. una mica més avall del collaret s’identifi-
quen clarament dos pits, petits i turgents. A sota, hi ha dos braços que 
sobresurten amb dues mans molt elaborades. Va molt guarnida. En els 
dits hi porta anells. Els canells dels dos braços mostren un talls profunds 
que representen braçalets. Fins i tot en porta un a la part alta d’un braç. 
Les orelles, si és que en tenia, no s’han trobat. 

A sota dels braços hi ha unes ratlles que representen una espiga i que 
alguns han interpretat com un pubis i altres, com una vulva. 

Els braços descansen sobre la panxa, prominent, en el lloc on la ger-
ra ceràmica s’amplia, passant del coll de l’estri al cos central. Això li 
dóna una clara imatge d’embarassada. una dona en actitud maternal 
protegint-se la panxa amb els braços. La deessa està prenyada. d’aquí es 
dedueix que es tracta d’una figura que forma part d’un culte a la fertilitat, 
no tant a la fertilitat agrícola com a l’abundància mineral de la terra, de 
la qual els seus veneradors n’esperaven bons fruits en forma de pedres 
precioses. Se li devia demanar que fes que la terra donés minerals en 
abundància i, al mateix temps, que preservés els minaires excavadors de 
possibles accidents. 
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Josep Maria Ràfols

La imatge de l’infern del retaule de Guimerà. Entre els condemnats s’hi reconeix fàcilment un 
bisbe, un rei, un avar i una cortesana.

La càrrega, de Ramon Casas, mostra uns guàrdies civils dissolent una concentració d’obrers. 
Al fons, s’hi reconeix l’església de Santa Maria del Mar i unes xemeneies industrials.

097-104 Odissees.indd   100 11/08/12   17:43



104

Josep Maria Ràfols

Les arcades del 
celler del Pinell de 
Brai, fetes amb arcs 
equilibrats, donen 
a tot l’espai interior 
un aire de gran 
majestuositat.

El fris de
Xavier Nogués 

recorre de punta a 
punta la façana del 
celler amb imatges 

caricaturesques 
al·lusives

als processos 
d’elaboració del vi

i de l’oli.
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