n patrimoni
incomprés i espoliat
A principi del mes de juny
passat es varen celebrar a Sant
Feliu de Guíxols les Primeres
Jomade.s d'Arqueología de les
comarques de Girona, robjecliu
de les quals era mostrai" el resultal
de les excavacions portajes a
terme durant Fany 1991. En
aqiiest sentit, la convocatoria
obtingué la resposta esperada,
amb la presencia de representants
de gairebé toles les intcrvcncions
realitzades i amb una nombrosa
participació. tant de professionals
com d'csludiants i d'ultres
persones interessades.

El piirtidolinc'ii
de Pcdm Sobre Allra
(Tossa de Mar).

Deixant de banda la qüeslió
estrictament cienuTica, aqüestes
Jornades han servil per posiu' de
nianiíesl una certa preocupació
per la probieniálica que suposa
qualsevol acluació en el camp del
patnmoni historico-arqueológic.
Fonamentalment. el debal es va
centríu" en la insuficiencia deis
niiljans economics i
d'infraslructura. les escasses
expcclalives en el mercal de
Ireball i la necessital de la
dignitlcació professional de
l'arqueoieg, i també la
inexistencia d'una planificado
preventiva de les excavacions de
salvamenl.
El resultat de lot aixó fou la
redacció del manifest Elfiitiir de
l'arcjiíeologia o una aniucologia
sense fuíur. en el qual s'exposen
les inquieluds i mancances del
col-lectiu de professionals,Ja
esbossades en un documenl previ
presentat a les mateixes Joniades
per un gmp d'assislenls.
Basicamenl. s'hi unalilza la
siluació actual de l'arqueologia en
general i a les nostres comarques,
en paiticulíu; i s'incidíen el paper
que haurien de jugar institucions
com la Generalitat de Catalunya,
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el Centre d'Investigacions
Arqueolügiques de Girona, ei.s
consells comai'cals, els
ajunlaments, les universitats i els
museus amb vista a millorar la
gestió del patrimoni arqueologic.
D'allra banda, les reunions per
acabar de redactar aquesl manifest
propiciaren la creació de
TAssociació d'Arqueólegs
Professionals de Catalunya, en via
de Icgalitzur-se. amb l'objectiu
principal de cohesion;u* persones i
estorbos per tal de millorar la
siluació prolessional del col-lectiu.
Un deis principáis i pcrsislenls
problemes. que afecten tant
Tarqueologia com Tíu^queoleg, a
parí de la tradicional milificació
del seu treball. és el .seu aillamenl
respecte de la socielal, que en el
millor deis casos contempla
aquesta disciplina amb una lolal
indiferencia o. mes sovint i
malauradamenl. com un obslacle
•ú\ proi^rés. sobrelol quan aquesl
va Iligat a qualsevol tipus d'obra
pública o privada. Des de sempre,
aquesta problemática ha estat
atribuida a una qüeslió de
sensibililal i nivell cultural. No és
menys ceil. pero, que en aquesl
punt els arqueólegs hi lenim part
de culpa, per haver fet prioritaris
els aspectes mes purament
cientiTics en detriment d'aquells
mes divulgatius. com exposicions.
lallers didaclics. ilineraiis
aiqueologics... lotalment
inexistents. Una mostra de tot
aixo és que. malgrat que a Sant
Feliu de Guíxols es presentaren
els resultáis cienliTics de 29
intervencions aiqueológiques
realitzades l'any 1991, només
algunes d'aquestes aportaran
noves conclusions en revistes o
publicacions especialitzades, i ben
poques en mitjans de diftisió de
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caire general. No parlem, ja. de la
seva difusió en un sentit mes
ampli com podrien ser. per
exempie, les exposicions: el
panorama és forga mes decebedor
en la mesura que a les comarques
gironines. en els darrers cinc aiiys,
aqüestes no arriben ni a la mitja
dotzena.
D'altra banda, amb un
¡ncremenl notable ais díurers
anys. les excavacioiis de
salvament gairebé sempre es
ücsaprofilen per la manca d'unes
condicions que giu'anteixin un
estudi mes ampli de les
descobeites i una continuitat deis
equips de ireball, quan en realitat
melles vegades son les úniques
inlervencions que permcten
l'excavació total d'un jaciment en
Lin temps raonable. Tanmateix. les
excavacions programados,
algunes amb pressupostos
assignats any rere any des de fa
for^a temps. es irobcn limilades
per la seva lentitud en els treballs i
no gaire sovint ofereixen a la lluní
pública altra cosa que aquellos
trobaljes efectistes i puntuáis thiit
d'unacanipanya.
És evidenl que calen nous
plantejaments, sobretot si valorem
les poques possibilitals que
ofereix la practica de
Tarqueologia tal com íira es porta
a lemie. i mes si tenim prescnl la
inexistencia d"un mercal de ireball
que ens permeli desenvolupar
lasques allernatives dins del camp
del palJ'inioni hisioricoarqueologic. Préviamenl, pero,
caldrá reflexionar sobro quin ha
de ser el paper deis aix|ue6legs i
quins objecdus s'han de perseguir
amb vista a una dignificació
professional. Taní un puní com
Taltre han d'anar for^osament
Iligats i, primordialmeni, s'han de
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centrar en el
reconeixement de
l'arqueolegcoma
professional del
patrimoni. Aixo comporta,
en cena manera, marcíir unos
paules d'actuació comunes en els
diferents ámbits de treball:
adminislració. universitats.
museus... que permetin mes
planificació i geslió, reforjar la
figurado Tarqueoleg indopendenl
com a professional liberal i així
trencar la imatge que
Tarqueologia nomos pot teñir
continuVtal dins 1'adminislració, i,
fmalment, posar fi a un ceii
voluntarismo malenles a l'hora
d'efecluar qualsevol lipus
d'inlervenciü o d'esludi
arqueologic, sobretot si pot afectar
o perjudicar allres membres o la
imalge. des d'un punt do vista
professional. del col-lectiu.
En defmitiva. peí que aixo ha
de servir és com a puní de partida
per recuperar les expectatives
perdudes dins del camp del
patrimoni i Irobiir noves formules
que pemietin actuar de la mateixa
manera en qualsevol ambit
relacional. jasiguinen la
investigació, la conservado o la
difusió. enlenent aquesta en un
senlil ampli: des de Telaboració
de material didactic fins a la
piínicipació en la redacció do
projectes de rendibilii/ació de
monuments histories o
arqueologics. El camí por
aconseguir-ho no és
excessivament afalagador,
principalment si considerem la
inexistencia d'una normativa
adequada que reguli aquesta mena
d'aclivitals. Malgral loi, les
primeros passes ja s'han fet i. per
exemple, des de la Universitat de
Barcelona, ja s'han impulsat

programes de
postgrau
encíirats a la
formació
especialilzadaen
gestió i difusió del
patrimoni, tal com es
pona a tenue en allres
paísos d'Europa. Sobre aquests
nous plantejaments s'han creat
darrorainent, a les comarques de
Girona. entiláis com Tassociació
Bases d"Acluació i Rercerca
Experimental d'Arqueología
(BAIREDA) ¡ TAssociació al
Servei del Patrimoni (rASSERP).
Cal desitjar, dones, que
aquestos experiéncies siguin
capaces de lirar endavant i de
generar-ne d'altres que permetin,
d'unu banda, reconsiderareis
canvis necossíu'is dins les
institucions i organismos
encan'ogats de la gestió del
pauimoni, i. de Taltra. aconscguir
Pimportantíssim punt d'equilibri
entre la investigació com a mitjii i
la difusió com a objecliu, a 11
d'arribar a fer entendre per a qué
serveix i qué vol dir ireballar en
patrimoni, que és en definitiva la
nostra feina. Probabloment sera
una evolució lenta, pero és
d'espenu' que continuada, com a
única solució d'uns problemes
que son chuamenl d'abast
general: les mancances en les
formules de gestió i,
principalment. la dcsconnexió i
raillament do raiqucoleginvestigador respecte d'una
societat que contempla amb una
lolal i dura indiferencia un
palJ'imoni tan inconiprés i espoliat
com poc aprofitat i desconegut.

LLUIS-ESTEVE CABELLAS
XAVIER ROCAS
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