ínt anys d'arqueología
pirinenca
^:";^'á
Els passals dies 10. II i 12
de novembie ha tingiil lloc una
nova edició. la desena, deis
CnMoqiiis Inlci'iiacionals
d'Arqucükigia de Puigcerda.
Com cada dos anys des del
1974. i sola l'acollimcnl tic
rinstituL d'Esludis Cerclans.
investijzadors deis dos costáis
deis PirincLis s"han trobal per
exposar i discutir les noveláis
que els seus treballs de recerca
aponen al coneixcmeni de la
historia de la Cerdanya (TAlta ¡
la Baixa) i de les regions mes
properes a aquesta eoniarea. La
dcscna edició ha lingul. eom a
eix central, l'estudi de la relació
entre cullura i inedi en la zona
pirinenca. des de la prehistoria
fins a l'cdat iniljana.

Asxislcnis
al dcsi' Collix/iii
liilcrniicional
il'Alc¡lti'<}¡iii;í(i
de
l'niiiíL-rdíi.

A ¡'ülira

¡)ai;iiiii.

la
pyosidi'mid
d'lililí de ¡vs
si'ssioiis.

Seguint anih una Ifnia
mareada ja en anteriors
coMoc|uis. les scssions de trehall
no lingnereíi Iloe en una única
seu. sino que es fercn a rinslitut
de Batxilleral Pcrc Borrell de
Puigcertla els tíos primers tiies. i
al centre cultural d'OccJa (Alta
Cerdanya) el tercer dia. La

parlicipacití ha estal. citni és
hahiiual. lor^a clevatla.
Ll eoMiitjLii \a servir per
i'clre LUÍ pai'iicular homenaige al
doeior Jean Guilaine. art[ueóleg
prehistoriador investigador del
CNRS ¡ pi-olessor tle riieoie ties
Hautcs Lludes en Sciences
S(íeiales. t]ui des deis seus
]iriniers contaclcs anih

niirMHiriN i\Ti;it\\n(ii\Ais
ir,\iiitiii':oiji(;iAiii;t>ii(iii;itiiA
Utlll i:(ll,ll(;iA l'llll.VLVI'A

1!I7I - lüíll

invcstigadors calalans al Jlnal de
la decada deis 51) ha niantingut
sem[ire una cs[iec¡al etUesa i
relació ainb l'arquetilogia de
casa nostra. La scva trajeeioria
professional. el rccol/auKMit que
senipi'e han irobat en ell els
arqueólcgs calalans. la
parlicipaeió dii'ccta en projectes
tle i-ecerca al Prineipat i la seva
Ví)lunlal de collaboració activa
en inicialives com at[uests
C'ol-loquis de Puigcerda. han l'et
prou nierescuda la realitzaeli'i
trun sen/ill homenatge on
expiessar. a lui invesiigatlor que
es iroba en un deis inonienls
mes rriictiTei-s de la seva carrera.
ini reconeixcmenl col-lectiu.
Les sessions de treball es van
esliiKiurar en sel altaríais, anib
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l'í'ÍT

dil'crL'nls pDiiciils en catiiisciin
t r d l s : Palcoaiiibicnl i csludis
diversos (J. Guilaine);
Palcoli'iic/Fpipalcolíiic (.I.M.

Les eomunicaeions i les
poneneies es \;ni tiehaire al final
de cada sessiti LIC iieball. en una
laula rodona amh la [larlieipació
LICIS [lonenis. deis autors ile les
eonuinicaciiins i del püblie
assisieni.

FLI1!O|:I. P. García-Aryüclles, M.

Barbu/.a, M. Marl/.liirn: NcolítÍL(R Claiisltv. .1. Vat|iicr. A.
Marlín. .1. Tamis): n i d a l del
Bronze {M.A. iVtii. J.L. May;i.
J. Gaseó): EUal de] FL-no-nuMi
iberic (E. Pons. M.A. MaMin. E.
Gailledrat, P. Rcuiillard): món
mmiMJ.M. Nolla. 1. Riida, M.
Passehic); iiióii medieval (A.
Durantl. M. Riu). I x s poiieiieies
han dihuixat \'isions generáis de
l"esiai de la receica a les /.unes
pirinenques, a im eosial i lallie
de la serralada.
A inés. es preseiitaieii un
total de 54 eomunieaeioiis.
rcpartides en els tliferenis
apailats. Els esludis jiiesentats
permeleii apiceiar (.|iiines son les
a|iorlacions L]iie des de
l'Arqncoloyia s'esia t'eiit al
coneixemcni historie de la
Cerdanya i /oncs liniílrnCes. La
lemiiliea abordada ha esial molí
amplia: des tic daUes relativcs a
jaeimenls en cnrs d'esludi a
visioiis deis proeessos
d'evolució histórica a pai'tirdels
niodels d'implantaeió teiTitorial.
praelit]Lies runeraiies.
caiaeierització de la presencia
de niaterials eonsideíats eom a
parlieulai'nieni icniarcahies. o he
possibles hipótesis ile ireball
amh vista al liiliir.
El caiáeler histoi-iograñc de
les ponéncies i de pail tie les
coniLiiiieacions ha ostal un deis
aspeeics mes deslacables
d'aquesl colloqiii. Justameni,
aquesi ci'a un deis nhjeeiius del
comilc organitzador. que els
trebalis valoiessín les recerques
eíeetiiades aquests darrers vinl
R e v i s t i i dií C í i n m a

IdS m-iKT- k-hri'i h'^lT

anys en els LlÜeienis eani[is
d'esludi. A mes es va proposar.
des de la niateixa et>missió
organil/.adora. i|iie els li-ehalls se
centressin sobreíoi en els
avenemos de la in\esii'zaeió
desenvokipada en ramhil deis
Pirineus i zones limíu-oíes: aixd
ha eslat en algún nmnienl
"li'ansgrctlil" en algmis deis
trebalis presentáis, pero seinpre
en benerici. ereieni. d'una visió
niés global tieis piohlcnies que
caracleritzen la reeerca histórica
tl'aLiLiests momenls. .S'ha de
valoiarcom a molí positiu el fet
que la convocatoria es tes des
tl'una perspectiva ámpliamcnl
diacrüniea. ja tjiie és rúniea
manera d'inlentar discernir els
trets i proeessos que de forma
reileratla es jiotlen a[ireeiar en el
desenvoliipament historie de
qualse\ol zona que s'estudiV.

L)n fet renKU'cahlc ha estat la
presentaeió a la eomunilat
eicnlífiea del ¡laís ifuna
excepcional peca antropomorfa
lela en cerámica i que ha esiat
balejatla com la -'\'cnus de
Gava». Hs tracta de la pi'imera
iPaqüestes earacten'siíques que
es troba a la península Ihei'ica i a
l'Europa C)eeiileni;il. i permel
apropar-nos a la menialiial i
ideología de la geni t]ue explota
les mines de \'ariseiia de Ga\'acan Tintorer. jaeiment d"iina
iniportíuieia excepcional dins la
prehislória tic Caialunya. Ai.xí
malei.x. permel esiablir \ineles
amb els grups (.|ue oeupa\en
Lalira h;inda LICIS Piíineus en
una cronología similai- (38503551) anys abans d'ai'a. en el
neolític mitja).
Pensem que. globalment.
at[ucsia reunii) ha assolit mía
maduresa iuLlisculihle i tiiie
enguany. griicies sobicioi a una
liinamica i io\ e eomissii)
organií/adoi'a. i l;imbé a l'encert
de planlejar una taula rodona de
discussió al final de eada
jomada, la se\ a eelebiació ha
permés enriquir i posar al dia
diícrenls aspeeics del
eoneixemenl i[ue tenim del
poblamenl liisiói-ic d'aquestes
Ierres tiel nord de Catalunya.

XAVIER C L O P I G A R C Í A
GENIS RIBÉ 1 MONGE
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