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La metodología
en Tarqueologia
industrial
a Catalunya
JOSEP M. SOLÍAS I ARIS

L

'arqueologia industrial a casa nostra
comenta a teñir ja
una certa historia al
darrera. Des del
final deis anys 70 s'ha anat realitzant una tasca mes o
menys profitosa de recuperació i estudi de les restes industriáis de Catalunya, Es evident, pero, que aquesta disciplina ciiíotífica va arribar aquí
de retruc i amh retard respecte
d'altrcs paísos. El moviment
de protesta generat per la destrucció de l'estació d'Euston a
Londres, e! 1962, va marcar el
naixement d'aquesta área d'estudis específics encara que el
nom ja venia d'abans de 1950
(Aracil, 1982: 17). Cal dir,
també, que la protecció del
patrimoni industria! ja havia
estat abordada amb anterioritat a altres Uocs, especialment
ais paísos del nord d'Europa.
Sensc anar mes Uuny, podem
citar la fundació del museu
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Skansen a Estocolm, el 1881,
la fundació del Deutsche Museum a Munic, el 1906, o bé el
museu d'Eskilstuna, a Suécia,
creat entre 1903 i 1906 (Wehdorn, 1985, pág. 4)-

Qué s'entén per
arqueología industrial
El següent pas fóra preguntar-se qué hi ha al darrera
del nom d'arqueologia industrial. Que s'entén per arqueologia industrial (AI) correntment i com s'estudia?
La propia definició del
camp de treball de l'Al es problemática. L'enunciada per
Hudson (1963), ja clássica avui
día, diu que aquesta disciplina
es dedica al descobriment, la

catalogació i l'estudi
de les restes físiqucs,
les comunicacions i el
passat industrial. Seguint aquest autor, a
través dAracil {1984:
23), hom observa diferents nivells d'estudi:
1. Saber el máxim respecte de
les condicions de treball i
l'actitud de treballadors i
empresaris davant el mateix.
2. Conéixer les variacions i innovacions en els processos i
métüdes de treball i la finalitat que els van promoure.
3. Conéixer com es realitzava
aquest treball, amb quines
técniques i quina tecnología.
4. Conéixer el context físic
en que es realitzava el treball i les condicions en qué
els obrers i empresaris, i
Uurs famílies vivien i es
comunicaven.
5. Intentar arribar a la mentalitat que apareixia com a fruit
deis apartats anteriors.

Tendéncies diferents
Es pot assenyalar que hi
ha diferents tendéncies, a
l'hora de Taplicació de deñnicions i classificacions a estudis
i treballs científics específics
dins TAI. Aqüestes tendéncies
generalment varíen lleument
entre considerar-la com una
font accessória de la historia
contemporánia (Delgado,
1980: 67), a veure-la com una
part fonamental per al coneixement de la historia des de la
revolució industrial engá
(Aracil, 1984: 17-24, especiab
ment pág. 20).
El ptoblema fonamental a
l'hora de realitzar estudis dAl,
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des del meu punt de vista, es
troba en el fet que existeix una
confusió de termes no aclarida,
en l'estat actual de desenvolupament d'aquest camp d'estudi, tal com es va fer palés en el
seminari desenvolupat fa pocs
mesos a Barcelona per tractar
de la metüdologia de l'Al, amb
vista a preparar les III Jornades
d'Arqueologia Industrial de
Catalunya que se celebraran
l'any 1994-

La confusió apareix entre
els que propugnen que l'Al eS'
tudia el que es podria definir
com l'arqueologia del desenvolupament de la industria i els
que defensen el que en podriera, anomenar "arqueologia de
l'edat contemporánia".

El que hem anomenat «arqueologia del desenvolupament de la industria» tractaria
d'estudiar revolució de les técniques de producció des de
l'época pre-industrial fins a
l'actualitat, mentre que r«arqueologia de l'edat contemporánia», estudiaria les restes
físiques generades per l'home a
partir de la revolució industrial. El que sembla, pero, és
que, generalment, tan sois s'estudia la intersecció d'ambdues
matéries. És fácil d'explicar-bo
amb un semill model. Donats
un conjunt A, consistent en
els estudis sobre arqueologia
del desenvolupament de la industria, i un conjunt B, que
consistiria en els estudis sobre
arqueologia de l'edat contemporánia. El seu espai d'intersecció consistiria en els estudis
sobre industria en época contemporánia. Aquesta intersecció seria el que normalment
estudien els investigadors de
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TAI, per tant la resta d'ambdós
conjunts no tindria, ara per
ara, per regla general, cabuda
en aquests estudis, si s'ha de fer
cas a una part de la bibliografia
sobre el tema.

És a dir, no s'estudia, normalment, la tecnologia pre-capitalista ni es fa servir TAI per
estudiar la resta de la societat
quan es fan estudis dins del
mode de producció capitalista
o socialista. La historiografía
ens parla per si mateixa:
"Els professionals de Tarqueolügia solen coincidir a definir Uur ciencia com l'estudi

de rhome Í través de les restes
físiques de la seva activitat
passada. Per aix6, en un sentir
ampli, si la industria és el resultar d'aquesta activitat, hauríem de considerar tots els rreballs arqueológics dins del
camp de l'arqueologia industrial» (Crawford, 1953: 4;
exrret de Delgado, 1980: 67).
El mateix Delgado (1980: 67),
a continuació explica;
«Tanmateix, els historiadors
de la prehistoria, edats antiga i
mitjana han indos l'estudi de
l'arqueologia de les industries
corresponents a Uurs períodes
respectius, perdent-se així el
sentir unitari que al llarg de la
historia té el desenvolupamenr i
perfeccionament deis mitjans
de producció i llurs relacions
técniques. Després d'aquesra exclusió forzosa, Tarqueologia industrial redueix el seu objecte
d'estudi a l'etapa de desenvolupament tecnologic del mode de
producció capitalista..-•>.
61 [641

DÜSSÍER: L'ARQUEOLOGIA

INDUSTRIAL

Altres autors a b o n e n la
reoria que l'AÍ s'ha de dedicar
igualment a les restes industriáis d'época anterior a la revolució industrial. Per exempie, Aracil (1984: 19) planteja el problema que hom troba
a l'estudiar quin és Tinici de la
industrialització de CasteUa:
rau en les fabriques instaMades en época franquista?, rau
e n les m a n u f a c t u r e s r e i a l s
borboniques?, rau en els batans i els torns de filar d'época
deis Austries?, i jo afegiria: rau
en la industria medieval?, rau
en les terrisseries romanes?,
rau en la producció metaMúrgica prehistórica?, rau en,..?.
A aquest p l a n t e j a r a e n t , es
poden afegir noms com els de
Morelli (1985: 113-115), Fernández Ordóñez (1985), Riera
Tuebols (1984; 4 9 7 ) , e n t r e
d'altrcs estudiosos del tema.
A q u e s t és un p r o b l e m a
derivar, també, de la disciplina de l'Al, que estava molr
pensada, en el seu origen, per
explicar, qué era el que havia
passat a les zones d'origen de
la revolució industrial, i mes
concretament, a Anglaterra.
A mida, que ens allunyem,
c o n c e p t u a l m e n t i temporalment, d'aquest nucli inicial
mes problemes es plantegen a
riiora de trobar un llindar ciar
entre fenómens induscrials i
prc-industriáis.
Es de s u p o s a r q u e , e n
aquest sentit, les aportacions
c o n c e p t u á i s que es p u g u i n
efectuar des deis paisos mediterranis, generalment amb
una industrialització tardana i
atípica, o els paisos de Test
d'Europa, on va existir una in16421 62

dustrialització amb plantejaments d'economia planificada,
a j u d a r a n a fer e v o l u c i o n a r
aquest panorama.
En el sentit de considerar
l'Al com a font per a Testudi
de b cultura material d'época
contemporánia cal pensar que
el panorama que s'obre és tremendament ampie, desproporcionar, ja que, en aquest cas,
l'arqueologia abracaría totes les
restes físiques de la societat des
de la revolució industrial fins
ara, c o m p r e n e n t des de les
obres d'enginyeria civil o militar fins ais objectes quotidians.
En el sentit de considerar
l'Al com un deis pilars per tal
de poder investigar els canvis
tecnológics,
i a partir
d'aquests, deis modes de producció, i en definitiva de la societat, podem dir que cal equiparar-la a altres especialitats
diacroniques de l'arqueologia,
com puguin ser l'arqueologia
de la mort o l'arqueologia espacial. Si no estigués tan arrelat el nom d'Al, i consideréssim t a n sois aquest aspecte,
fóra molt mes profitós, i menys
equívoc, dir-li arqueología del
treball. Si peí contrari consid e r e m l'aspecte t e m p o r a l , i
volguéssim treballar sobre les
restes material» que l'home ha
produit en l'época c o n t e m poránia, fóra igualment mes
profitós, i menys equívoc, pap
lar d'arqueologia contemporánia, en el mateíx sentit en que
hom parla d'arqueologia
prehistórica, arqueología clás'
sica o arqueología medieval.

El que sembla ciar és que
tant se val el camí que cada
investigador agafí per tal de
resoldre els problemes, el veritablemenc important es que
realment es trobín formules
d'investigació que p e r m e t i n
arribar, per mitjá de l'estudí de
la cultura material, al seu productor, l'home.

Les técniques emprades
Un altre problema de radical importancia en l'Al és el de
les técniques emprades per recollir i estudiar les própies restes.
U n concepte erroni, molts
eops acceptat, és el de relegar
la capacitar de d o c u m e n t a d o
de l ' a r q u e o l o g i a a a s s e n t a ments o edificis colmatats per
una capa de térra. L'obliteració d'aquestes estructures no
és condicÍQ imprescindible per
a una intervenció arqueológica. Afortunadament, avui dia
posse'i'm p o d e r o s o s i n s t r u ments metodológics, creats eri
el darrer decerini, que ens proporcionen una major capacitat documentadora, i que permeten el seu ús en elements a
Taire Iliure. Em refereixo a les
técniques proposades per E.C.
Harris, A. Carandini, G. Maetzke, M.O-H. Carver i tants
d'altres que aquí, en un article

d'opinió, seria prolix enumerar. No hi ha excessiva exper i e n c i a a l'Estat e s p a n y o l
d'aplicació d'aquestes técniques en jaciments encara en
ús, pot ser interessant, dones,
el métode utilitzat a l'edifici
de la Inquisició de Conca (Solias et ala, 1990), on s'assaja
una metodología al respecte.
Ara bé, no és tan sois la
documentació del patrimoni
immoble i moble el que ha de
teñir present l'arqueóleg que
es dedica a l'Al (també es pot
dir el mateix al que es dedica
a altres especialitats en el món
de l'arqueologia). Des d'época
medieval en^á, la documentació escrita ha anat augmentant en funció virtualment exponencial, Aquest fet, lluny
de d i s m i n u i r el valor de la
dada arqueológica, l'augmenta
en poder matisar unes dades
amb les altres. U n exemple, la
propaganda intencionada
d'una colonia industrial sobre
les c o n d i c i o n s de vida deis
seus t r e b a l l a d o r s pot x o c a r
o b s t i n a d a m e n t c o n t r a les
dades objectives obtingudes
de la documentació arqueológica de Tindret (Pedrals, 1987:
97). O bé, el fet que s'afirmava en la d o c u m e n t a c i ó del
segle XIX, que la máquina de
Newcomen mai no fou utilitzada per extreure mineral de
les mines. Asseveració avui
dia rebutjada mercés a l'arqueologia (Aracil, 1984: 21). E!
que és evident, pero, és que
no es pot entendre una acció
deslligada de l'altra. N o es pot
estudiar les restes materials
sense estudiar la documentació, rica i suggerent, que ens
ofereixen els arxius, Quan hi
son. Es pot dir, per tant, que
és obligada la figura del documentalista en un estudi d'Al,
que abraci des d'époques en
qué hi ha documentació escrita fins avui.
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Una altra fonr d'informació important és l'etnologicoantr(ipolofJÍca. El seu mérode
de trehall es molt indicat per
poder treballar seriosamenr en
aquest camp, especialment en
la recoUida de técniques i mé'
todes i en la recoUida d'informació sobre processos. Altres
professionals han de dir-hi la
seva: enginyers, arquitectes,
urbanistes, etc.

peí govern central com per les
comunitats autónomes, ens
poden abocar ais resultats de
rafortunadament dcsaparcguda
(•Misión Rescate».
De tota manera, sembla
evident que existeix interés
minvant per tractar de definir
els límits, els métodes i les técniques de treball en Al. Per
posar un exemple, a les dues
primcres jornades d'AÍ de Catalunya; a les primeres, hi havia
rot un apartat dedicar a la metodología, amh deu comunicacions i la seva ponencia marc {1
Jornades, 1991); a les segones,
hi havia un apartat de reflexions, rchabilitació i reutilització, on es podien resscguir amb
prou feines tres comunicacions
(II Jornades, 1992). Aquesta
disminució de reflexió epistemológica no anava acompanyada per cap mena d'unificació de
criteris d'investigació a la resta
de les comunicacions.

Cap a la
interdiscipiinarietat
Sembla, dones, que hi ha
una qüestió ben clara, des del
punt de vista de ¡'investigador
rigores: l'AI no és exclusiva de
cap coMectiu professional. Per
la mateixa rao, hi ha tot un següit d'estudiosos que no poden
ser ignorats en un estudi serios
del tema. Cal anar cap a la interdiscipiinarietat. 1 aquest es
un crit unánime de tüthom que
ha treballat seriosament en
aquest camp, Crit al qual s'hauria d'afegir el de la ncccssaria
professionalitat que ha de dirigir
les investigacions i els equips
d'invcstigadors. No sembla que
es pugui seguir molt mes cnllá,
tal com demostra la rica experiencia anglesa en aquest camp,
si es continua fomentant ramateurisme i la mera recoUida de
peces sense un pía director. En
aquest sentit les campanyes
d'arqueologia científica i industrial per a joves, endegades tant
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Volia acabar fent, només,
un crit d'atenció al respecte, ja
que si rio som capados de generar un corpufi teóric serios sobre
la nostra disciplina continuarem sense disposar d'arguments
a rhora de definir els treballs a
realitzar i sense instruments valids per investigar una realitat
que, com les restes de la industriaiització, tant ens ha ajudat a
definir el nostre taranna actual.
Josep Ma. Solias
és el director del Muscu
de THospitalec de Uobregar
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