
 

 

 

Nota de premsa 
 

Neolític. De nòmades a sedentaris es podrà visitar en un envelat instal·lat a  la 
Plaça de la Concòrdia 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i l’Ajuntament de 
Salamanca presenten una exposició sobre  

el pas de l’home de nòmada a sedentari 
 

  
• L’exposició de l’Obra Social ”la Caixa” reconstrueix la decisiva 

evolució cultural de la nostra espècie en el període comprès entre 

fa 13.000 i 5.000 anys. En aquesta etapa, l’home fa un canvi 

transcendental, per tal com passa des dels últims caçadors fins a 

les primeres societats urbanes, de nòmades a sedentaris. 

 

• Neolític. De nòmades a sedentaris reprodueix, a partir de diversos 

recursos museogràfics, les fites culturals i les zones geogràfiques 

en què es va desenvolupar el Neolític.   

 

• El contingut de l’exposició s’estructura al voltant de cinc àmbits 

cronològics: els últims nòmades caçadors i recol·lectors, les 

primeres pràctiques agrícoles, la domesticació animal per a la 

ramaderia, l’ús de la ceràmica i el desenvolupament de l’escriptura.  

 

• Neolític. De nòmades a sedentaris és una producció de l’Obra 

Social ”la Caixa” comissariada per Lluís Batista, que ha comptat 

amb l’assessorament científic d’Eudald Carbonell, codirector del 

Projecte Atapuerca. La presentació a Huelva ha estat possible 

gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’aquesta ciutat. 

 
 

Salamanca, 31 de maig de 2011.- Juan Lanzarote, alcalde de Salamanca; 
José Ramón Cuesta, delegat general de “la Caixa” a Castella i Lleó i Lluís 
Reverter, secretari general de la Fundació ”la Caixa”, han presentat avui 
l’exposició Neolític. De nòmades a sedentaris. 

 



El concepte neolític serveix per definir el període de canvi decisiu en l’evolució 
cultural de la nostra espècie. L’exposició itinerant de l’Obra Social ”la Caixa”, 
Neolític. De nòmades a sedentaris reprodueix, a partir de diversos recursos 
museogràfics, les fites culturals i les zones geogràfiques en què es va 
desenvolupar el neolític.   
 
El contingut de la mostra Neolític. De nòmades a sedentaris s’estructura al 
voltant de cinc àmbits cronològics.  
 

Els últims caçadors i recol·lectors: el mesolític 

 

Fa entre 13.000 i 11.000 anysFa entre 13.000 i 11.000 anysFa entre 13.000 i 11.000 anysFa entre 13.000 i 11.000 anys 

El primer àmbit de l’exposició fa d’introducció. El mesolític és l’etapa de 
transició entre el paleolític i el neolític o, el que és el mateix, entre l’edat de la 
pedra antiga i l’edat de la pedra nova. A Neolític. De nòmades a sedentaris, el 
visitant és rebut per una escenografia a mida real que podria representar el 
jaciment d’al-Wad, al mont Carmel (avui dia, Israel). Aquesta escena transporta 
a la vida a les cavernes, però ja amb una recol·lecció selectiva de cereals, i un 
animal que actua com a company de l’home i no pas com a presa. A més, s’hi 
mostra el mode de vida d’aquells últims caçadors recol·lectors en el seu hàbitat 
més característic: la cova o recer. Un mapa i una taula cronològica situen 
geogràficament i temporalment el visitant. 
 
L’agricultura. Neolític preceràmic A 

 

Fa entre 11.000 i 10.000 anys 
Són els inicis del període neolític, es viu el pas de la cova a la casa i de la 
recol·lecció selectiva a l’agricultura. Les restes més significatives d’aquest 
període es troben a Jericó, a la vall del Jordà. Les parets estaven fetes a mà i 
és l’exemple més antic que es coneix de l’ús de maons de fang. El jaciment de 
Jericó és un exemple de societat en la qual, per primera vegada, es 
desenvolupa l’agricultura. Una reconstrucció d’una cabana circular de 
l’assentament de Jericó, a mida real, mostra als visitants la tipologia dels 
primers habitatges estables. 
 
Amb les pràctiques agrícoles es va adaptar la producció d’aliments a les 
necessitats del grup, es conreaven unes espècies determinades, sobretot 
cereals (blat i ordi) i segurament alguns llegums. Aquest àmbit també aborda 
altres qüestions relacionades amb l’agricultura, com ara l’estudi arqueològic, els 
mites relacionats amb l’origen d’aquesta activitat, la importància dels cereals en 
la nostra pròpia evolució i els primers vegetals conreats en diferents llocs del 
món. 
 
 
 



 
 
 
La ramaderia. Neolític preceràmic B 

 

Fa entre 10.000 i 9.000 anys 
De la mateixa manera que l’agricultura, la ramaderia és un sistema controlat de 
producció d’aliments per mitjà del qual l’home intervé en la naturalesa i la 
transforma en benefici propi. La veritable ramaderia apareix a l’Orient Mitjà, 
amb la domesticació de cabres i xais, i una mica més tard dels bòvids. A més 
de reflectir la vida quotidiana en aquest període, es reprodueix a escala reduïda 
una cabana del poblat de Jarmo. Aquest poblat serveix com a exemple per 
mostrar un dels primers assentaments en què es criaven animals per ser 
explotats i consumits. 
 
A més de conèixer l’esmentat poblat del Kurdistan iranià, i altres assentaments 
contemporanis, en aquest tercer àmbit la mostra aborda altres qüestions 
relacionades amb la ramaderia, com la importància d’aquest sistema en 
l’evolució social de l’home, els mètodes d’estudi arqueològics, els primers 
animals domesticats en diferents llocs del món, i l’explicació mitològica que hi 
havia a l’antiguitat sobre l’origen d’aquesta activitat en indrets tan diferents com 
Grècia, Roma o la Gàl·lia. 
 
La ceràmica. Neolític ceràmic 

 
Fa entre 9.000 i 6.000 anys 
Sens dubte, la ceràmica va suposar la innovació tecnològica més important del 
neolític. Era la primera vegada en què no es produeix la transformació d’una 
primera matèria, sinó que s’integren diversos elements per conformar un nou 
material. A més, la ceràmica, gràcies a les seves decoracions i formes, ha 
permès detectar cultures i cronologies diferents. 
 
L’Anatòlia és un dels focus neolítics més importants en aquella època. En 
aquest sentit, Çatal Hüyük és, sens dubte, el millor exemple possible. Aquest 
poblat, a Turquia, comptava amb cases adossades entre elles que formaven 
una gran illa. Aquest fet feia innecessària la construcció de muralles defensives 
i obligava a comunicar-se per les teulades. Aquests habitatges tenien bigues de 
fusta i parets de tova arrebossades. A més, algunes de les seves habitacions 
es consideren santuaris perquè hi havia efígies modelades, banyes de brau, 
pintures, etc. 
 
Neolític. De nòmades a sedentaris compta amb una reproducció a escala 
reduïda d’una casa i un santuari de Çatal Hüyük i permet conèixer altres 
importants assentaments contemporanis. La mostra analitza l’evolució de 
formes i decoracions ceràmiques, es fa ressò de la importància dels primers 



símbols pintats i repassa les primeres ceràmiques produïdes en llocs tan 
diferents com l’Orient Mitjà, Amèrica, l’est d’Àsia, l’Europa oriental, l’Europa 
occidental, el Japó, l’Índia i Egipte. 
 
L’escriptura. Calcolític 

 

Fa entre 6.000 i 5.000 anys 
El calcolític, o edat del coure, fa referència als primers treballs de fosa de 
metalls. Aquest no és l’assoliment més important d’aquesta època, ja que 
també s’hi funden les primeres ciutats, i una mica més endavant es fan servir 
les primeres escriptures. Les tauletes d’argila d’Uruk (Iraq) contenen els 
exemples més antics d’escriptura que es coneixen. En aquestes primeres 
tauletes es consignava la cessió de productes com gra, cervesa o bestiar; o 
eren llistes de paraules que els escribes utilitzaven per aprendre a escriure. 
Aquestes primeres escriptures eren de tipus pictogràfic i hi apareixien símbols 
com animals, cereals o el sol. 
 
Durant el període Uruk, les innovacions que van sorgir van constituir una 
autèntica “revolució urbana” que, a més de la invenció de l’escriptura, va 
significar el desenvolupament de les ciutats i la formació d’estats. A la mostra 
també es pot veure una escena de transacció comercial de fa més de 5.000 
anys. A més, els visitants poden aprendre a desxifrar l’escriptura pictogràfica i 
la cuneïforme (caràcters en forma de tascó que es van convertir en codi escrit). 
En aquest àmbit també es recullen exemples de les primeres escriptures en 
llocs com l’Orient Mitjà (pictogràfica sumèria), Amèrica (pictograma olmeca), 
l’est d’Àsia (Shang), l’Índia (cultura Harappa), Egipte (jeroglífica), Egeu (lineal 
B), Mediterrani occidental (ibèrica), Mediterrani oriental (semític), etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Neolític. De nòmades a sedentaris 

Del 31 de maig al 30 de juny de 2011  

 
Envelat situat a la Plaça de la Concòrdia 
Salamanca 
 

Inauguració: dimarts, 31 de maig de 2011, a les 13 h 

 

Horari:  

De dilluns a divendres, de 12.30 a 14 h i de 17 a 21 h  
Dissabtes, dissabtes i festius, d’11 a 14 i de 17 a 21 h 
Dilluns no festius, tancat 
 

Visites escolars 

Cita prèvia al telèfon 902 906 666 
 

Visites guiades 

Dissabtes, diumenges i festius a les 12 h i a les 19 h 
 

Entrada gratuïta 

 

Informació: 

www.lacaixa.es/obrasocial  
Telèfon 902 22 30 40 

 

 

Per a més informació:  
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Izaskun Pradera / 983218371 / Mipradera@lacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


