rESCOLA

E GIRONA DE PALEOUTISTES

JOAN GARCIA GARRIGA, KENNETH
EUDALD CARBONELL ROURA

MOLlNA I

Institut Catalá de Paleoecologia Humana I Evolució Social (IPHES),
Institució

al Consell Superior d'tnvestig¡Kions Clentifiques (CSIC),

JOSEP CANAL ROQUET-JALMAR
Associació Arqueológica de Girona (Ai'\G ), E-mail: jgarcia@prehístoria.urv.cat

INTRODUCClÓ
Després de més de 35 anys d'investigació sobre el Paleolític inferior a
es fa necessaria la definició i el reconeixement d'una tradició de
que han creat escola, Abans del 1
aquest
mentre que ja feia decades que
havia estar ampliament
a
i en diverses regions d'Europa.
Aquest fet ens motiva constituir una entitat des de la
la recerca: I'AssocÍació Arqueologica de Girona,
una decada
ja havíem descobert desenes de
jaciments a l'aire !lime a les valis del Ter i la Selva, amb una indústria lítica
que demostrava I'ocupació humana a les nostres terres per part deis humans
1).
que les evidencies
eren
del Paleolític inferior
nombroses i evidents, les autoritats i instítucions oficials en continuaren
negant la seva existencia. Pero els grans descobriments de la
ve'lna
del
amb la popular Caune de l'Arago, ¡les
condícions
que presentava
ens incitaren a intensificar els esfon;os per demostrar a la nostra soetetat
del Paleolítíc inferior catala
&
1989).
I'existencia i la
Són bona mostra
trebal! inicial de valorització
al
deis anys 70 i 80 la realitzacíó de nombroses
publicacions, l'actuació en excavacions j prospeccions arqueologiques ¡ la
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intensa divulgació mediatica i social deIs resultats obtinguts per I'Associació
Arqueologica. Fruit d'aquest intens treball, varem anar teixint una amplia i
solida xarxa de relacions amb les més importants i prestigioses institucions
internacionals i personalitats reconegudes, que avui dia continuen sent
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Fig. 1. Mapa de localització deis jaciments arqueologics del Paleolític inferior catalano
rossellonesos (1 = Caune de I'Arago; 2 = Mas Ferréol; 3 = Plane d'en Bourgat; 4 = Butte du
FOllr-Llabenére; 5 = Costa Roja; 6 = Mas d'en Galí; 7 = PlIig d'en Roca; 8 = Domeny Industrial i
La Jueria; 9 = Can Garriga i Pedra Dreta; 10 = Can Rubau; 11 = Palau-Sacosta; 12 = Montfulla;
13 = Montaspre; 14 = Torrentde les Bruixes; 15 = Sobre Pedret; 16 = complex del Riubrugent
Llémena; 17 = Tut de Fustanyá; 18 = complex de la conca lacustre de Banyoles ¡Sords, Ravós
de Terri, Mas La Torre, Santa Llogaia de Terri , el Terme i Mas Espigal; 19 = Mollet; 20 = Cau del
Duc de Torroella de Montgrí; 21 = Cau del Duc d'Ullá; 22, 23 i 24 = Puig d' Esclats, Casa Nova
d'en Feliu, Can Burgés i jaciments de la Selva; 25 = Vinyets; 26 = la Cansaladeta; 27 = Clot del
Ballester; 28 = Nerets; 29 = Farfanya; 30 = Mar~a; 31 = Pinar, 32 = Can Gombis, 33 = Can
Albareda , 34 = la Boella i 35 = Vallparadís).

10

CESCOLA DE GIRONA DE PAlEOLlTISTES

un
fonamental
desenvolupament de la
catalana.
Actualment,
que el llegar
del Paleolític inferior de
Catalunya ha assolit el reconeixement internacional, continua fent-se
necessaria la seva revalorització entre la nostra
pero també entre la
seva
academia i institucions oficials. Aquest va ser i continua essent
el caval! de batalla deis investigadors que
de I'escola de
Girona de

LA GENESl DE L:ESCOLA: HISTORIOGRAFIA DE LA RECERCA DEL
PALEOLíTIC INFERIOR
de I'escola de Girona de
es fonamenta en la
historiográfica de la recerca del Paleolític inferior cata la. Els
nn'n;prc antecedents que tenim a
sobre la
del
paleolític la devem a Vicen<; Roma, descobridor el 1886 de la popular
mandíbula neandertaliana de
a la població banyolenca de Mata,
que Pere Alsius dona a coneixer (AAW, 1993). Arre 1 d'aquest descobriment, la
de !'home primitiu a
podia retrocedir-se fins al Paleolític
mitja.
que durant varíes decades aquestva ser I'únic argument que ho
demostrar (Canal & Carbonell, 1
D'uns anys abans és la notícia
de l'historiador gironí Botet i Sisó sobre les troballes al Puig de les Animes, a
Caldes de Malavella. on el
de
el Dr.
el
1876 una serie
que el Dr.
dentaries d'equids i cervids (Boter ¡Sisó, 1913-1918).
En aqllests
moments,
per
estrangers,
i amb un cert retard respecte a altres
europells, es va
a
les comarques de Girona I'interes per la Prehistoria. Durant els anys 20, la
generació
cated ratic Bosch
una intensa tasca
Durant aqllells anys, a les nostres comarques, el mateix Botet
¡Sisó havia esmentat en la Geografía
de Cata/unya
3-1918) les
de la localitat
i Sant Martí
hauria recollit
segurament del Paleolític superior o bé d'epoques holocenes.
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Fins a la Guerra Civil, el testimoniatge del Paleolític inferior i mitja a
Catalunya es redu'la tan 5015 a l'Abric Romaní -excavat del 1909 al 1911 per
Amador Romaní i Norbert Font i Sagué, del 1956 al 1962 per Eduard Ripoll i
Henry de Lumley, i des del 1983 per nosaltres- i a la mencionada mandíbula
de Banyoles (Bartolí et al., 1995). LAbric Agut, també a Capellades, s'atribu'l'a
equívocament al Paleolític mitja, a causa de la presencia d'un utillatge lític
d'aspecte arcaic, tot i que les darreres datacions radiometriques que hem
dut a terme I'han situat finalment al principi de I'Holoce. Per tant, en aquells
moments, encara no s'havia reconegut l' existencia de les epoques més
antigues. Eren una excepció les excavacions que Pere Alsius inicia el 1871
al jaciment magdalenia de la Bora Gran d'en Carreras, i també les que el Dr.
Corominas emprengué a partir del 1944 a la Cova del Reclau Viver, també
a Serinya, on descobrí les cultures del Paleolític superior aurinyaciana,
gravetiana i solutriana.
Pel que fa al Paleolític inferiol~ les indústries arcaiques de codols
tallats descobertes en les excavacions del Dr. Lluís Pericot al Cau del Duc
de Torroella de Montgrí i d'Ulla continuaven adscrivint-se erroniament a la
cultura mesolítica holocena de I'Asturia (Canal & Carbonel/, 1989). De la
mateixa manera, al jaciment de I'estació de Cal Coix, a Ma<;anet de la Selva,
descobert a mitjan anys 50 per Francesc Rimó, li fou atribu'l'da de nou una
cronologia postpaleolítica (Riuró, 1953). Les excavacions i prospeccions
efectuades en aquests jaciments en la decada deis 80, pero, han permes
distingir-hi un registre Iític corresponent al Paleolític inferior al Cau del Duc
i a la cultura aurinyaciana, i del Paleolític mitja i inferior a Cal Coix.
Com a conseqüencia de la celebració del IV Congrés de I'INQUA a
Barcelona I'any 1957, el Dr. Eduard Ripoll, de la Universitat de Barcelona, va
reprendre les excavacions a l'Abric Romaní amb la coHaboració, primer de
I'investigador frances George Laplace i, posteriorment, del professor Henry
de Lumley. Aquests treballs culminaren amb la publicació de la primera
síntesi sobre el Paleolític mitja de Catalunya, obra deis mateixos Ripoll i
Lumley I'any 1965. En aquest context, el Dr. Miquel Oliva, cap del Servei
d'lnvestigacions Arqueologiques de la Diputació de Girona, féu entrega a
un de nosaltres U.c.) el juny del 1972 d'un treball de gran transcendencia,
la tesi doctoral que el professor Henry de Lumley acabava de finalitzar un
any abans, i que tractava sobre el Paleolític inferior i mitja del sud-est de
Fran<;a (fig. 2) . Fins aquells moments, la important informació recol/ida en
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Fig. 2. Membres de !'Associació Arqueológica de Girona en un a visita a la (aun e de l'Ara go, en
el s inicis de la recerca, amb el professor Henry de Lumley I'agost del 1979 (fotografia: Barco).

la monografia que Mary Leakey acabava de publicar el 1971 de la Gorja
d'Olduvai (Olduvai Gorge: Excavations in Beds I and 11, 1960-1963), continuava
sent I'única guia en la nostra recerca .
Lobra del professor frances Le Paleolithique Inférieur et Moyen du Midi
Méditerranéen dans son cadre géologique inspira i orienta e1s treballs que
l'Associació Arqueologica de Girona emprengué uns anys Illés tard a la
vall mitjana del Ter i la Selva, i proporciona una primera aproximació
a la problematica d'aquest període historie. En I'obra, es reconeixia
i es confirmava I'antiguitat de les indústries del Montgrí i de la Cova de
Mollet, i es feia una descripció tipológica de les indústries, c1assificant-les
i comparant-Ies amb els registres lítics deis jaciments del Paleo1ític inferior
frances . La informació continguda en un altre treball, Les industries archai'ques
sur galet des terrasses quaternaires de la plaine du Roussillon (Pyrénées-Orientales,
FranceJ, de I'investigador frances Jacques Collina-Girard, torna a imprimir
la confian<;:a necessaria per continuar la nostra recerca. No obstant ai xo ,
probablelllent, I'aportació més gran que va fer Henry de Lumley al Paleolític
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catala i, especialment, de les comarques de Girona , fou el suport i impuls
personal i institucional que dona a la intensa investigació de camp que
anavem duent a terme en aquesta zona durant els anys 70 i principi deis
80, assessorada també pel mateix Collina-Girard. Fou d'aquesta manera com
iniciarem el 1973 les excavacions a la conca del Freser, especialment al Tut
de Fustanya, i al Puig d'en Roca, a les terrasses antigues del Ter conservades
en les proximitats de Girona (Carbonell et al., 1976). Aquest darrer jaciment
acaba esdevenint el primer enclavament de tot Catalunya amb indústries
reconegudes del Paleolític inferior.
Un any més tard, Néstor Sanchiz, conservador del Museu d'Historia de
Sant Feliu de Guíxols, descobria a la plana de la Selva, entre el riu Onyar i la
riera de Santa Coloma, abundants objectes lítics sobre els turons argilosos.
Del contacte que establí amb I'Associació Arqueologica, I'única a la província
de Girona amb experiencia en aquells moments en materials del Paleolític
inferior arran d'aquelles primeres recerques, en sorgí la confirmació
cronologica d'aquests materials en aquest període, i s'establí I'acord de
dur-hi a terme una coHaboració conjunta de prospeccions i recerques (Abad
et al., 1983). Seguidament, donarem part de les descobertes a I'entitat
arqueologica competent en l'ambit legal de la ciutat de Girona, el Servei
d'lnvestigacions Arqueologiques de la Diputació de Girona (Canal & Soler,
1976; Mora, 1982). El gener del 1975, amb motiu de la visita del professor
Henry de Lumley a I'Associació Arqueologica, es constata definitivament
la importancia deis materials de la Selva i el Puig d'en Roca, i ens anima
a continuar-hi i a intensificar-hi les recerques (fig. 3). rintens treball de
prospecció que hi efectuarem a partir del 1977 i durant la decada posterior,
acabaria convertint aquesta regió en la més rica en jaciments paleolítics de
Catalunya (Abad et al., 1985).
A partir d'aquest interes i esfon;: creixents en la recerca sobre aquestes
epoques antigues, el mes de novembre del 1972, un de nosaltres U.c.),
juntament amb altres coHaboradors i alllics, visitarem el Cau del Duc de
Torroella de Montgrí a fi de comprovar la controvertida cronologia del
jaciment. La recollida de materials va fer que el professor LluÍs Pericot, el
febrer del 1975, visités el local de l'Associació Arqueologica de Girona per
revisarles restes recuperades. A Una excursió al "CaL! del Duc" de Torroella
de Montgrí (Baix Emporda) (Canal, 1983), explicavem com el professor LluÍs
Pericot es Illostra reticent a admetre l'atribució al Paleolític inferior d'aquestes
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Fig. 3. Visita d'Henry de Lumley al local de l'Associació Arqueologica de Girona, després d'haver
examinat els materials del Paleolític inferior del Ter i la Selva (fotogra fía: LI. Esteve).

indústries, que classifica en un primer moment com a mesolítiques. La
naturalesa deis materials que s'havien descobert, tallats amb roques diffcils
de reconeixer com ara el quars , en dificultaven la seva confirmació.
Pero aquest escepticisme generalitzat a admetre aquest període a
Catalunya, era propi de la situació en que s'havien trobat altres pa'isos al
principi del segle XX . És el cas de les experiencies succe',des al Rift Valley
africa, on el professor K. Oakley, en el seu Ilibre Cronología del hombre fósil
afirmava: "En 1912, el profesor Hans Reck dirigió una expedición para explorar
la cañada de Olduvai, donde recogió muchos huesos de animales fósiles. Cuando el
doctor Leackey propuso una nueva visita a Olduvai, después de la primera guerra
mundial, el profesor Reck dijo que no había encontrado ni indicios de piedra en
los estratos de Olduvai. El doctor Leakey descubrió docenas de ellos, tan pronto
como se puso a examinar estos estratos, pero estos utensilios estaban fabricados en
lava de grano fino: cuarzo; poca duda cabe de que Reck no halló ningún utensilio
porque esperaba encontrarlos en sl1ex" (Oakley, recollit en: Carbonell, 1979: 31).
Lobra de I'investigador frances Jacques Collina-Girard titulada Les industries
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Fi g. 4. La Cova de l'Arbreda, dllrant el procés d'excavació arque ologica del juli ol del 1975
(fotografía: j . Can al).

arehaiques sur galet des terrasses quaternaires de la plaine du Roussillon (Pyrénées
Orientales, Franee) ens torna a donar la confianc;:a necessaria per confiar en la
recerca iniciada.
En la comunicació presentada en el XIV Congreso Nacional de Arqueología,
que va tenir l/oc a Vitoria el 1975, varem divulgar per primera vegada entre
la comunitat científica espanyola les múltiples notícies de les troballes que
havíem fet al nord-est de la Península Iberica. Entre els jaciments citats, els de
la vall mitjana del Ter tenien una menció especial, s'hi destacava el Puig d'en
Roca, el Cau del Duc de Torroella de Montgrí, els jaciments de les valls del
L/ierca i del Freser i també les coves de Mollet i l'Arbreda de Serinya (Canal,
1975). En aquestes coves, l'Associació havia coHaborat decididament amb el
Dr. Corominas des del 1972, jugant un paper fonamental en el salvament i
confirmaci ó científic<l de 1" Cov a de I'Arbreda (Canal & CCldJuJlell , 1989) (fig.

4). Poc temps després, el setembre del 1976, se celebra a Nic;:a el IX Congrés
de Ciencies Prehistoriques i Protohistoriques, en el qual tingué l/oc la visita
deis congressistes a les Coves de l'Arbreda i d'en Pall, a Serinya (fig. 5).
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Fig. 5. Visita deis prehistoriadors del IX COllgrés de I'UISPP de Ni.;a a la Cova del Reclau Viver el
novembre del 1976 (fotografia: Sans).
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Aquest esdeveniment su posa que sorgís la iniciativa d'exposar a I'edifici
de la Fontana d'Or de Girona i a la Biblioteca de Catalunya de Barcelona, una
mostra de materials paleolítics, entre els quals hi havia els descoberts en els
jaciments del Paleolític inferior (Canal & Soler, 1976; Carbonell, 1977; Soler,
1976). Amb motiu de la inauguració d'aquestes exposicions va tenir lloc la
publicació de I'obra El Paleolític a les comarques gironines (Canal & Soler, 1976).
Era la primera obra en que s'estudiava de manera sistematica i rigorosa la
totalitat deis jaciments paleolítics gironins, entre els quals tenien reservada
una part important els conjunts aixelians de la val! mitjana del Ter i la Selva.
Durant aquests primers anys de recerques prehistoriques , el Servei Tecnic
d'lnvestigacions Arqueologiques de la Diputació Provincial de Girona rebé
un impuls decisiu en la valoració patrimonial de la Prehistoria gironina
d'institucions locals com ara l'Associació Arqueologica de Girona, el Centre
d'Estudis del Montgrí i Baix Ter, el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles i
el Museu d'Historia de Sant Feliu de Guíxols.
El reconeixement internacional del Paleolític inferior catala arriba amb
dues exposicions, que suposaren el reconeixement de la comunitat científica
deis jaciments arcaics del nord-est de Catalunya. La primera mostra, Les
premiers habitants de l'Europe, tingué Iloc al Musée de /'Homme de París el
1981 /82 i se'n deriva l'edició d'una important síntesi que documentava la
totalitat de les ocupacions humanes més antigues d'Europa, i que duia per
nom Les premiers habitants de /'Europe (l.500.000-100.000) (Lumley et al ., 1981).
La segona exposició se celebra al Museo Nazionale Prehistorico de Roma,
sota el nom d'[ primi habitanti de /'Europa, i que suposava una continuació
respecte als actes celebrats a París (AAW. , 1984). Amb el llibre Catalunya
Paleolítica, publicat el 1989 per dos de nosaltres U.c. i E.C.), cloÍem l'intens
moviment divulgatiu que havíem anat duent a terme des deis treballs del
Puig d'en Roca al principi de la decada deis 70. Aquí es compilava el conjunt
de les investigacions a Catalunya des deIs seus inicis, sintetitzant la totalitat
deis treballs realitzats a les comarques de Girona des del 1972 i també de
tots els altres territoris del nostre país. Cexposició que es va mostrar ala
sala de la Fundació de la Caixa de Girona, en aquesta mateixa ciutat, durant
la tardor del 2001 sota el títol Humans! Els primers pobladors de Catalunya,
suposava el retorn de I'activitat divulgativa .
La re presa deis treballs, pero, va tenir un cert retrocés a les comarques
de Girona fins a I'activació de dos projectes d'investigació sobre el Paleolític
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inferior de la val! mitjana del Ter i la Selva, dirigits per dos de nosaltres U.G. i
K.M.) des de rArea de Prehistoria de la Universitat Rovira iVirgili, amb el suport
de la Generalitat de Catalunya: Evolucíó del poblament plistoce ala vall miljana del
Ter i E/s paleopobladors del PlistoC!? mitja a la Selva. Tota aquesta llarga tradició
investigadora i resultats generats, s'ha vist recollida, finalment, en la publicació
el 2008 de I'obra E/ Po/eo/ític inferior a Coto/unya i al Rosselló per un de nosaltres
O.G.), i que ha significat la culminació final de tots els esfon;:os que s'han fet.

LESCOLA DE GIRONA DE PALEOLITISTES
Envers el 1973, amb la troballa de les primeres indústries del Paleolític
inferior del Puig d'en Roca, a la qual seguí un lIarg periple de noves
descobertes, comen~a una !larga tradició d'investigadors gironins fielels
a una manera ele pensar i treballar. De manera oposaela al que succe'l'a i
succeeix a les universitats i institucions oficials catalanes, neix sota una
concepció autodidacta i alternativa a les corrents oficials, una nova branca
emparada en el suport legal i institucional de l'Associació Arqueológica de
Girona. Aquest fet determinara la nostra manera de treballar, fer i pensar, en
que es congregaran prehistoriadors que coneixeran una realitat diferent a
l"'oficial". Més de tres decades després, la procedencia deis arqueólegs que
compartim aquests principis s'ha ampliat i ha depassat els límits geografics
originals, i s'ha fet extensiva sota la bandera d'un pensament comll.
Els recursos i infraestructures, inexistents fora de I'ambit normalitzat,
ens obligaren a emprendre un treball de camp d'excavacions i prospeccions
arqueológiqlles, sota la base d'un treball alltosubvencionat i sota la constant
d'una incomprensió i elesconfian~a deis erudits detentors de I'arqueologia
catalana. Aquestes limitacions forjaren una arqueologia basada en principis
romantics, en que persones amb forts valors comuns autoelidactes, de
dedicació, compromís i iHusió, emprenguérem un ambiciós projecte amb la
posada en valor del patrimoni paleolític gironí i cata la com a teló de fons.
Aquesta filosofia ha demostrat ser transgeneracional, ja que una segona
generació de joves arqueólegs que hem tornat a topar amb els mateixos
obstacles, hem tornat afer nostres aquests principis, a la recerca de
I'assolirnent i la consolidació eI'un prestigi nacional i internacional per la
investigació catalana del Paleolític inferior i per la nostra propia.
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Fig. 6. Diverses gene ra cions d'arqueólegs de I'escola de Cirona de paleolitistes planifícant al
local de I'MC I'estrateg ia de recerca (fotografí a: A. Aulines).

Les escoles europees i espanyoles de prehistoriadors han estat definides
identificades tradicionalment com a entroncad es amb una tradició
metodologica comuna entre els investigadors que hi pertanyen, i sobre la
qual pesa una realitat historiografica singular i diferencial que parteix del
món de les universitats i que s'aglutina a I'entorn d'algunes autoritats en la
materia , En el cas de "['escola" o la "tradició de Girona de paleolitistes", el
fet és singular, ja que varem haver de dotar-nos d'un marc institucional propi
que ens permetés articular i emparar les nostres actuacions , moment en el
qual dos de nosaltres U,c. i E,C.) varem haver de crear entitats alternatives
com ara I'MG o el eRPES del Museu d'Historia de Girona (fig, 6), La seva
base metodologica definidora esta determinada al fet diferencial i singular
deis seus jaciments: I'absencia habitual de restes faunístiques en el registre
arqueologic. O'aquesta realitat procedim uns investigadors preocupats
per la recerca de la tecnologia lítica del Paleolític inferior, oposada a la
investigació de caracter "oficialista" catalana, centrada en la recerca de
jaciments d'epoques posteriors amb una major resolució arqueologica i amb
un suport institucional ben assentat.
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Aquests condicionants
parteix
a fer de la premsa, la
i la difusió social
aquesta tradició, ha
les principals armes per fer entendre al
la importancia de dur a terme
recerca
de les institucions reeonegudes,
realitat arqueologica en
una neeessitat de bastir un metode
d'analisi que
avan<;ar en el eoneixement
parcials,
essent aquesta la
i la raó de ser del sistema
(Carbonell
et al" 1983), La
habitual d'indústria lítica deseontextualítzada
als jaeiments
a Girona, eonvertien
utillatge en rúnica base empírica sobre la qual
fonamentar els
estudis, Se'ns feia
l'existencia d'un metode de caraeter
fonamentalment
que
deis
imperants
fins al moment en la majoria d'escoles de paleolitistes europeus. Per tant,
de "¡'escola
proeedim els actuals
en la tecnologia
lítica del Paleolític inferior i mitja de Catalunya, que convisquérem durant
els anys 70 i 80 amb els
universitaris d'altres períodes i
de
Les necessitats de la
internacional ens
han fet comprendre la
de dominar una
que fes de les limitacions de les quals
transdisci pi inar
una virtut fonamental.
De la necessitat d'emparar-nos en un marc legal més fort i en una base
academica i
que
I'esperit autodidacta original
la presencia deIs
sota I'impuls de I'Associació
de
paleolitistes
en les diverses universitats i institllcions
i europees, on adqllirírem una visió amplia i
de la realitat
arqueologica
internacional. Adquirida
dimensió, hem
d'investigació i
acabat concretant i materialitzant els diversos
institucions com ara l'lnstitut de Paleoecologia Humana i Evolució Social
(IPHES), on
els elements que inicialment ens mancaren. Així
dones, hem
acabar oficialitzant una manera de treballar, de
ser i de pensar que, malgrat tot, ha acabat per diversificar-se cap a una
investigació
que ha acabat
els
inicials de la nostra
escola. Nosaltres apostem per fer del patrimoní
sobre el qual es
fonamenten els
de la nostra escola, un instrument que
de la recerca catalana í deis seus
jaciments,
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Fi g. 7. Vi sta general delja ciment de Vallpa radís en el tran scurs de les excava cions arqueologiques
del 2006 (fotografia : J. Garcia).

Més de 35 anys després que descobríssim aquest període a Catalunya,
disposem al país d'un deis jaciments arqueologics de major projecció
internacional d'Europa, com és el jaciment terrassenc del Plistoce inferior de
Vallparadís (fig. 7). Si la recerca moderna ha de desenvolupar-se en jaciments
d'alta resolució científica, sobre Vallparadís ha de projectar-se una investigació
que porti a I'arqueologia catalana, realitzada en jaciments catalans, a les més
altes quotes de prestigio J, en conseqüencia , al reconeixement d'una escola
d'investigadors, la naturalesa de la qual podem ja definir sota la perspectiva
de gairebé quatre decades de treballs .
LARQUEOLEG 1L'ARQUEOLOGIA ACTUAL A CATALUNYA
Actualment, I'arqueologia del Paleolític inferior a Catalunya ha
aconseguit consolidar-se institucionalment a les universitats i a altres centres
de recerca. Dirigeix i participa activament en els projectes d'investigació
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internacionals de majortranscendencia i publica amb assidu·itat en les revistes
científiques de més impacte. No obstant aixo, convé recordar que la majoria
deis protagonistes han estat afeccionats d'esperit vocacional i entusiasta,
que han lIaurat la seva carrera al marge de les vies oficials, amb el suport
d'autoritats reconegudes estrangeres. Larqueologia paleolítica oficial durant
els anys de la dictadura , lIigada a les poques institucions existents en aquell
moment, va fer poques aportacions metodologiques, interpretatives o, fins
i tot, de treball de camp, sota la base de la influencia de les practiques i les
escoles franceses. La necessitat vital deis nous paleolitistes de la transició i
deis primers anys de la democracia per renovar I'arqueologia catalana veient
I'immobilisme de I'arqueologia oficial, ens va impulsar a desenvolupar línies
de recerca alternatives.
Varem desplegar un gran esforc;: inteHectual i material per descobrir nous
jaciments on treballar, ja que només es podia accedir als ja coneguts quan
per diferents raons es consideraven exhaurits físicament o científicament.
Segurament, aquest treball paraHel a la recerca oficial, autosubvencionat i
amb poc suport de les institucions , podria explicar algunes característiques
del Paleolític catala ¡deis paleolitistes que hí treballem avui día, com són:
1) Exceptuant casos a·illats, entre els quals destacaría el jaciment
arqueologíc més antic de Catalunya, Vallparadís, recentment descobert, o
altres de la província de Tarragona, la majoria i els més importants jaciments
catalans encara continuen sent els que es van descobrir al final del segle XIX
i principi del segle XX.
2) La manca de suport inicial i la necessitat de posar en valor rapidament
els jaciments que s'anaven descobrint, explica I'intens esforc;: de divulgació
social que varem haver de fer els nous paleolitistes des del comenc;:ament
deis anys 70 per aconseguir-ho. Gracies a aquesta tasca, avui dia I'impacte
mediatic de I'arqueologia catalana és un deis valors més solids de que
disposem.
3) En part, per la necessitat de diferenciar-se en I'inici de la recerca
d'una arqueologia oficial obsoleta, varem desenvolupar una intensa tasca
de desenvolupament teoric, metodologic i interpretatiu, que responia a la
voluntat d'explicar historia i d'incidir en la societat per mitja de la ciencia.
No obstant aixo, passades gairebé quatre decades, I'arqueologia actual
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del Paleolític inferior catala esta arribant a la seva maduresa, Pero es fa
necessaria la coHaboració i la integració definitives entre els diversos equips
de recerca i les institucions de tot el país, que no limitin la seva feina al
seu propi ambit científic i geografic d'actuació, La consolidació d'aquests
principis han de fer forta I'arqueologia catalana, oberra a la coHaboració
científica , Larqueologia ha ser holística i transdisciplinar, formada per
especialistes que generin un coneixement científic integrador, Pero no ha
de ser especialitzada per principi; l'arqueoleg no hauria de ser un tecnic
format en un únic ambit d'estudi , ha de ser un professional

capa~

de dirigir

projectes, aglutinar esfor~os, i fer i explicar historia, De la mateixa manera,
la recerca ha de ser vocacional i regida pels principis romantics de la
meritocracia inteHectual.
Indirectament,l'arqueologia actual, amb mitjans economics impensables
no fa gaires anys, crea entre els nous arqueolegs procedents de les vies oficials
universitaries la iHusió de creure que un treball de recerca es pot valorar
economicament, i que la condició previa per investigar és disposar d'un
sou, S'ha d'invertir en investigació, pero els incentius i criteris per dedicar
s'hi han ser inteHectuals i no economics, 19ualment, I'arqueologia basada
en les excavacions d'urgencia , malauradament una de les poques sortides
professionals per a la majoria d'arqueolegs del país, continua restant esfor~os
a I'arqueologia d'investigació, Les excavacions d'urgencia responen a una
necessitat concreta i tenen com a voluntat manifesta protegir el patrimoni i
catalogar-lo, pero no investigar-lo, El gran repte de les dues "arqueologies"
ha d'estar fonamentat en la integració i la interactuació científiques, pero
els principis que les regeixen són antagonics, El repte de I'arqueologia
d'avui és evitar que el que semblen aven~os i millores no acabin esdevenint
simplement ampliacions quantitatives d'jnformació o canvis generacionals ,
Larqueologia de recerca ha de ser vocacional i la investigació, inconformista
i crítica amb els paradigmes , Per tant, per definició, ha de ser rebel amb la
burocratització, Són aquests principis, fonamentals per al desenvolupament
i I'aven¡;: científic a Catalunya, els que varen fer necessaris en el seu moment
la creació de I'escola de Girona, i són aquests mateixos els que continuen
fent necessaria la seva existencia avui ,
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