La troballa de la Venus de Gavá impulsa projectes i qenera expectatives

El futur de la prehistoria al Baix Llobregat
El mes de maig de 1994 va tenir 1I0c
a les mines preh istóriques de Gav á, a
Can Tintorer, un a troballa excepci onal. L'equip d 'arqueólegs del Mu seu
de la ciutat va localitz ar, a la mina número 16, el que ja es coneix com la
Venus de Gav á. Es tracta d'una figura
de 16 centímetres d'alcada per 11d'ample feta d'argila i amb una técnica
d'elaboració consistent en un "rnodelatge" de cer ámica ama, amb decoració en relleu i esgrafiada am b
incrustació de pasta blanca. La peca
que avui es pot veure al mateix Museu
esta formada per 7 deis prop de 30
fragments trobats que conformen la
seva estructura. Els investigadors han
calculat que la Venus podria datar
d'entre els anys 5800 i 5500 a .C. , la
qual cosa la situa al Neolític mitjá La
seva funció , suposadament, estaria
orientada al cu lte religiós, donada la
"representació antropomórfica femenina que evoca una deessa de la vegetació o de la fertilitat embarassada",
semblant a altres peces trobades a
l'Europa O rie ntal i balc ánlca,
•
Es en aquest sentit que es valora de
manera excepcional un a troballa q ue
ve a ser, en paraules del director del
Museu de Gav á, Josep Mari a Carreter, "co rn la cirera damunt del pastís",
"la peca que corrabora les expectatives sobre el jacim ent". La Venus de
Gavá és, ara per ara, 'Túnica figura
clarament humana coneguda del

-:

Neolític a la península Ibérica" i "la
més completa, la de més quali tat i
representada amb mé;?iletalls de
I'Europa Occidental". La seva existencía és molt im portant des del punt
de vista científic ja que segons Josep
Maria Carreter, "marca la relació entre
el món oriental i occidental de la Mediterr ánia", i "perm et parlar de la rel igiositat", un aspecte que fins ara "només era una íntulci ó". La troballa ha
tingut un im portant ressó intern acional i ha suscitat la demanda d'articles
i informaci ons amb destí a revistes
científiques d'arreu del món.
La descoberta de la Venus de Gav á
ha suposat la recompensa a 3 anys de
recerca a les mines prehistóriques de

la ciutat, les mines en galeria més antigues d'Europa, una tasca que ha dut
a terme un equip interdi sciplinar tormat per investigadors de la Universitat
de
i del Museu. Actualment el treball
•
camp esta aturat, mentre I'activ itat es
centra en la restauració i la conservació, tant de les peces com del propi
jacim ent. Un cop es reprengu i, no es
descarten "expectatives de sorpreses
felices", sobretot considerant que de
les prop de 250 hect árees de mines,
només se n 'ha excavat un 10%.
Coincidint amb la troballa es produeix una revitalització de I'activitat
arq ueológica a la comarca en tres direccion s. D'una banda, destaca la
presentació , el 23 de febrer, de la
revista Rubricatum que, amb car ácter
bianual i abast peninsular, es centrara
en temes re latius al patrocini cultural.
D'altra banda, segueixen els preparatius del primer Congrés sobre el
Neolític a la Pen ínsula Ibérica, que es
tara a Gavá del 27 al 29 de mar, i pel
qual ja hi ha més de 300 preinscrits.
Finalment, cal remarcar la signatura
d'un "conveni d'intencions" amb la
Generalitat per a la creació d'un pare
arqueológic a les mines prehist óriques, que ampliaria enormement I'espai visitable avui dia. El projecte
d'aquesta ambiciosa iniciativa es
preveu que estigui acabat abans de
finals d'any, pero no es duria a terme
fins d'aquí a 4 o 5 anys. - S.C.
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