home, la muntanya
i el museu
Des tic les cpoqiics
prcliisloriqucs les inlcnL-laeions
entre riiome i Ui ÍIHIUILI h;in csiiii
semprc en coiilíiuKi \'ai"iació. 1-iii
els dairors lcni|iN pero, s'ha
ticcentuat 1Ü icndenL-ia cap a una
pcrdiia tolal de riiarmunia en
aqiiesies ivlacitms. LIC manera,
polser. irrepürable. Augmenla el
Llesanehinienl anib la Ierra i es
produeix una atieració inipoi'tanl
ílct rcspecLc a la natura,
afavorida per uns miíjans que
cada vegada posseeixen una
niajur eapacíLut ygressora.
Actualnieni es produeix. a la
zona nortl-nrieiilal de Catalunya,
una eeita assiniilació del
coneeple de muntanya amb el de
natura. produVda potser per la
quasi loial humanització del
paisatge de la plana.
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ti'Arhiirics no ¡racía
í'l li'fr'iioii

(•(lili un t'spai iiuinvhil
sint'i vfiiii un llov
liahiim i rd/iviií'il".

«L'homc i la nuinliaiya» és el
lílol de la ¡ornada que organit/a
el pítssal 30 de noveiiibre el
.Musen ¡"íinolñgic del Mont.seny
peí' parlar d'aL|uesia inlerrclaciú.
lol prenenl com a marc geo^riillc
ret'ereneial la muntanya del
.Vlontseny, pi'ineipalnient. La
[(imada s'estrneliira iitdit/ant

com a ni conductor tres
eomiMiicacions lelatives a
a^pectes diversos. Miquel ,V]t)list.
|iii>l'essordc Prciiistoriaa la
Uni\ers¡lat Autónoma de
Barcelona, parla sobre el lema
«i,"home i el mcdi a la
Prehistoi'ia en el massís del
Moiilseny^: Fraiigoise Bretón,
professiiía de Geoyi'ana a la
Univeisiiat Autónoma de
Barcelona, stíbre «El món de la
masia: casa, relacions sociaLs i
espai al Montseny». i María del
Tura Boló.s. catedi'íilica de
Gcogi'alla Fi'sica a la Universitat
de Barcelona, sobre «El paisatgc
de muntanya mitiaua a
Catalunya, Texemplede la
Ganotxa».
És iiUcressanl el carácter
nuiltidisciplinai' d'aquest;i
Jornada, íet cnriquidor i d'allra
biuida poc freqüenl. Ai>;o,suposá
rassistcncia d'un públic varia! i
anipli. Des del punt LIC vista
arquetilogic es tracta un ampli
període historie, el corresponenl
a la Prehistoria, en el qual les
relacions etitre i"home i el medí
eren, en tei'mos tienei'als.
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equilibrados, almenys des de IÜ
tiüslra óptica actiiai. Ainli una
visió antropológica es nioslrarcn
exemples de les darrcrcs
esltiiclures SOCÍÍÍIS i económiqLies
eslLibleiles a rcniorn del mas en
les socicuils rurals iradicionals.
Des de ropúca de la gcogral'ia
física es descrigué el paisaige
naUa-ai d'LUia zona de munianya
miLjaiia. La pan final de la
jornad;i es dedica al debaL enli'e
cls ¡Ls.sislcnls. La discussió se
cenirii principalmeni eniorn LIC la
problemática de Tactual model
do creixcnicnt que ha comporlal
un imporlanl huidatgc de
població a les /.oues de muntanya
i unesdifi'cils pnssiliilitals de
rocLipcració económica tlels
habilanls i:|Lie hi L[ueLlen. i lambe
es pLirla sobre ics solucions que
aponen cls enfiKumcnl.s de les
polítiqucs proieccionislcs L|Lie
üclualmeni s'eslan aplicaní en els
pares naturals.
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És remarcable que la
iniciativa d"aqiiesta proposia
d'aniilisi i discussió provingui
d'un museu. L'orgunilzació de la
jornada s'emmarca dins la línia
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ecomuscologica del Museu
Elnologic del Monlseny. El
eoncepte d'econiuseu esta
l'onamental. en parí, en
Texislencia d'un terriUiri i d'una
població. El eoncepte
muscologic del museu
d'Ai'búcies es basa mes en la
comunitat i en el lerrilori t]Lic no
pas en les coMeecions
d'nbjeeles. Aquesl museu no
iract^i el lerrilori com un cspai
immobil que es descriu i s'hi fa
refereíicia. sino com un espai
habiial i canviant.
L"organil7ació de la jornada
«L'htjme i la mumanya^' es un
exemplc mes de la implicació
deis pelils miiscus lerritorials en

la vida i en la problemática de la
geni i del teiTÍtori al qual fan
rcí'crcncia. Un exeniple del
desenvolupameiil del eoncepte
de museu que aclualmenl s'estíl
produint, cap a una idea mes
¡implia de protecció del
patrinioni. El museu esta sortint
de Tespai tradicional de les
seves sales d'exposició.
Aquesies ¡nstiuicions están
adquirinl un caractei' mes
tlinamic i una evolució mes
piopera a la realilat, Albora,
s'allunyen d'un prcles presligi
donal únieament per la seva
siluació insiilucit)nal.
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