
LA PREHISTORIA CATALANA, AVUI 

A l'hora de treballar sobre qualsevol jaciment ar- 
queologic, l'objectiu principal hauria d'ésser l'analisi 
de les diverses relacions (de producció, socials, ...) del 
grup huma que l'utilitza. Analitzar les activitats 
econbmiques del grup obliga a coneixer en profundi- 
tat el medi natural on les desenvolupa, per contrapo- 
sar les possibilitats que aquest medi li ofereix amb les 
que utilitza i poder, d'aquest manera, avaluar la me- 
sura en que el grup huma prehistoric, amb el seu tre- 
ball, transforma la naturalesa. 

L'arqueobotancia (palinologia, antracologia, car- 
pologia, ...) i l'arqueozoologia (macromamífers, mi- 
cromamifers, ictiologia, ...) aporten dades a la recons- 
trucció del paleoentorn. Les informacions que 
forneixen aquestes disciplines, pero, no poden con- 
vertir-se en un seguit d'annexs en les publicacions 
d'arqueologia, sinó que cal aconseguir una interdisci- 
plinarietat real, enfocada vers un objectiu, amb l'e- 
xistencia d'equips de treball multidisciplinaris, els 
quals alhora es relacionin entre ells a fi d'evitar dupli- 
citat dksfor~os.  

La interpretació paleoecologica ha d'ésser el re- 
sultat d'una avaluació acurada dels resultats obtin- 
guts de les diferents disciplines i possibilitar, així, la 
pal.liació de les mancances i restriccions de cadascu- 
na. Caldra també, si és possible, contrastar els resul- 
tats amb els d'analisis provinents d'altres mitjans ar- 
queologics i no arqueologics (biologics, geologics, ...) 
contemporanis i situats en la mateixa zona. 

No totes aquestes disciplines tenen, pero, el ma- 
teix tipus d'aportació a la reconstrucció del paleoen- 
torn, i aqui cal incidir de manera important en la 
forma com els diversos tipus de restes han arribat al 
jaciment arqueologic. Els grans de polslen trobats en 
una mostra de sediment són una selecció dels grans 
de pollen produi'ts per les plantes locals, veinals i re- 

gionals, deguda a diversos factors (el vent, l'aigua, els 
animals, l'home, ...). Els carbons són les restes de les 
fustes recollides per l'home i que han sofert un procés 
de combustió. Les llavors trobades son algunes de les 
conreades o recollides per l'home i que per algun mo- 
tiu s'han conservat (carbonització,...). La macrofau- 
na són les restes que ens han arribat de la ramaderia i 
del producte de l'activitat cinegetica de l'home i d'al- 
tres predadors, entre els animals que es trobaven en 
l'area on es localitza el jaciment. Els micromamífers 
són, en la seva major part, el producte de la cacera 
dels rapinyaires nocturns. Les restes de peixos repre- 
senten part dels resultats de la pesca dels homes pre- 
historics i de l'acció dels animals piscívors. Les restes 
que s'analitzen en aquestes disciplines són, doncs, el 
resultat d'una determinada acció, és a dir, son el tes- 
timoni d'una realitat concreta, pero ni quantitativa- 
ment ni qualitativament han de reflectir, a priori, la 
realitat del paleoentorn del jaciment prehistoric. 

Els treballs dins la paleontologia i la botanica, 
aplicades a la prehistoria, han de prescindir dels ob- 
jectius propis de la ciencia d'on provenen i, quan són 
aplicades a l'arqueologia, han d'utilitzar-se per resol- 
dre problematiques d'interes arqueologic. Llavors 
podrem parlar d'arqueozoologia i d'arqueobotanica. 

Seguint la tradició dels Dossiers de la revista ccCo- 
ta Zero)), els autors que subscriuen aquest dossier de- 
dicat a la paleoecologia han debatut en una taula ro- 
dona la problematica que afecta el conjunt d'aquestes 
disciplines en el camp del seu desenvolupament cien- 
tífic i en la vessant professional i d'aplicació practica. 

En l'actualitat, hi ha a Catalunya un col.lectiu 
d'arqueolegs dedicats al desenvolupament de tecni- 
ques procedents d'altres ciencies i aplicades a l'ar- 
queologia. Aquest col.lectiu experimenta el mateix 
problema de base que pateix l'arqueologia en general 



al nostre país: la manca de professionalització. 
Aquesta manca de professionalització incideix basi- 
cament en dos aspectes: 

- en el fet que constitueixin una practica habitual 
i sYncorporin de manera plena, aquestes tkcniques, 
dins els estudis arqueologics, per part dels arqueolegs 
responsables dels jaciments. 

- en el propi desenvolupament d'aquestes tbcni- 
ques. 

Pel que fa al primer aspecte, l'existkncia d'un se- 
guit de tkcniques especialitzades -de les quals aquest 
Dossier de ((Cota Zero)) ha tractat únicament les més 
estretament relacionades amb la reconstrucció pa- 
lcoambiental- Cs globalment coneguda i la seva prac- 
tica, si bC inicialment s'introdui de manera lenta, ac- 
tualment tendeix a ésser més habitual. La seva 
preskncia, pero, en molts casos respon únicament a 
una ((moda)> i no és conseqüencia d'un plantejament 
científic coherent i d'un programa d'investigació ar- 
queoldgica clar i seriós. Aquest fet ve motivat princi- 
palment per una manca greu de formació dels ar- 
queblegs, pel que fa al coneixement de les 
possibilitats d'aquestes tecniques. Aquesta falta de 
coneixement afecta el propi desenvolupament de 
lkrqueologia en general i logicament també el de les 
mateixes disciplines. 

El segon aspecte és essencialment crític a Catalu- 
nya, on hi ha des de fa una desena anys, un col- 
lcctiu dkrqueblegs especialitzats, formats, bé amb el 
seu propi es for^ personal bé amb l'ajut d'institucions 
diverses. Avui, pero, quan es disposa d'un col- 
lectiu de professionals prou significatiu i important 
que podria cobrir un ampli espectre de les necessitats 
de lkrqueologia a Catalunya, resulta que aquests pro- 
fessionals no poden desenvolupar la seva activitat 
per manca d'una infrastructura professional que ho 
consolidi. Sobre el tema d'aquest desaprofitament, 
caldria remarcar el paper inactiu del col.1ectiu d'ar- 
clueblegs que, com a conseqiikncia de la manca de 
professionalització que patim, no reivindiquem la 
necessitat d'aplicació de les més avan~ades tecniques 
d"nvestigaci6 arqueolbgica. Caldria remarcar, tam- 
bC, la contradicció important que es dóna per part 
dels organismes polítics corresponents, que fan cas 
omís de la seva existkncia. D'altra banda, les cir- 
cumstiincies esmentades fan que el desenvolupament 
aplicat a l'arqueologia de les propies tkcniques tingui 
un grau de normalització molt desigual i, d'una ma- 
nera general, poc desenrotllat. La necessitat inevita- 
ble d'un procCs de revisió i creació de metodologies 
propies de l\nAlisi arqueologica en cada branca tec- 
nica, 6nicament pot realitzar-se dintre d'un ampli 
marc de normalització de l'activitat arqueologica 
científica. 

Cal destacar la necessitat que els especialistes1 
arqucblegs i els arqueblegs responsables de l'excava- 

cio d'un jaciment, planifiquin de manera conjunta 
els programes d'investigació arqueolbgica. Aquesta 
planificació no s'hauria de limitar a un aspecte unica- 
ment contractual de feina especialitzada entre els dos 
grups, sinó que hauria de fomentar la plena participa- 
ció d'ambdós en tot el projecte. D'aquesta manera, 
les diferents especialitats que tenen a veure amb l'ar- 
queologia cientifica se'n veurien afavorides global- 
ment i la mateixa dinamica les potenciaria en el des- 
envolupament tecnic. No cal dir, pero, que la gran 
beneficiaria del procés esdevindria la mateixa ar- 
queologia que, com a ciencia, es veuria potenciada, 
amb un més ampli ventall de possibilitats. 

De la situació actual, en té una parcelela clara de 
responsabilitat l'administracio i, de manera especial, 
el Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura, 
el qual, amb competencies tranferides ja fa més de sis 
anys, no ha rendibilitzat el potencial d'especialistesl 
arqueolegs que hi ha a Catalunya. És sorprenent que 
el consell assessor del Servei dYArqueologia, quan 
avalua satisfactoriament o no les sol.licituds dels per- 
misos d'excavació, i les institucions científiques que 
donen suport al projecte i als directors respectius, no 
exigeixi que els projectes contemplin el desenvolupa- 
ment de les tecniques d'analisi interdisciplinaries en 
el treball global de qualsevol excavació arqueologica. 
I es inaudit que la normativa actual no contempli la 
presencia d'aquestes analisis i tkcniques en les exca- 
vacions, dotant pressupostariament els directors que 
les porten a terme, i que els responsables polítics en 
materia d'arqueologia no prevegin la incorporació 
immediata de laboratoris d'investigació de les dife- 
rents especialitats ja endegades en el nostre país. És 
una contradicció estroncar aquesta formació quan en 
moltes oportunitats han estat organismes diversos de 
la propia administració (CIRIT, etc.) els qui han po- 
tenciat en un primer moment la possiblitat de forma- 
ció d'especialistes, tot becant-10s en centres d'investi- 
gació nacionals i estrangers. És, evidentment, 
contradictori el fet de tallar aquest procés de forma- 
ció i el grau d'infrautilització d'aquestes especialitats 
va només en detriment de la propia arqueologia cata- 
lana. 

Evidentment hi ha també un grau de responsabili- 
tat per part del col.lectiu d'arqueolegs catalans i, d'al- 
tra banda, la preocupació professional que sentim, 
els arqueolegs no hem sabut projectar-la a la societat 
en general. La manca de demanda social i de reinvin- 
dicació per part dels propis arqueolegs fa que l'admi- 
nistració no respongui amb un interes especial envers 
la problematica arqueologica. Hem d'ésser cons- 
cients que no sera l'administració qui per propia ini- 
ciativa solucionara els problemes de l'arqueologia a 
casa nostra i que la professionalització de l'arqueolo- 
gia com a ciencia passa necessariament per la respon- 
sabilitat plena i solidaria de tot el col-lectiu d'arqueo- 
legs catalans. 



Pel que fa a la infrastructura d'investigació ar- 
queologica que hi ha avui a Catalunya, en relació a 
les disciplines tractades en aquest Dossier, ens ado- 
nem que, si bé existeixen centres amb equipaments 
suficients per poder desenvolupar programes impor- 
tants (universitats, museus, centres d'investiga- 
cio,...), la realitat és que no compten amb personal de 
plantilla i en la major part dels casos es nodreixen de 
personal associat amb un grau alt de voluntarisme. 
Potser no són tant les instal.lacions el que manca al 
nostre país, com una infrastructura de personal que 
rendibilitzi el cost que ha suposat la seva especia- 
lització i la instal.laci6 dels laboratoris existents i que 

permeti el desenvolupament d'aquestes tkcniques 
aplicades a l'arqueologia. El promig d'intervencions 
arqueologiques a Catalunya, des de fa ja uns quants 
anys, sobrepassa anualment el centenar i d'aquestes, 
poques són les que compten amb un suport d'especi- 
listes/arqueolegs que cobreixi minimamennt els as- 
pectes d'analisi i investigació que haurien de ser ja 
practica normal en totes elles. 

Gabriel Alcalde, Francesc Burjachs, Ramon Buxó, 
Walter Cruells, Jordi Estévez, Núria Juan-Muns, Mi- 
quel Molist, M. Teresa Ros, John Watson. 
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