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Patrimoni arqueoldgic, dzjkssio' 
i mercat: al?"pnes reflexions 
Emili Janyent 

La promulgació de la Ley del Patrimoni0 
Histórico Espafiol (1985) i de la Llei del 
Patrimoni Cultural Catali (1993) va definir el 
nou marc legislatiu i les noves actituds vers la 
protecció, la conservació, I'acreixement i la di- 
fiisió, a partir de la filosofia associada i indisso- 
lublement lligada a la idea de la frui'ció ciutada- 
na, del concepte de bé cultural. Ara bé, com és 
notori, les lleis van darrere les transformacions 
econbmiques, els moviments i les inquietuds so- 
cials i no fan més que intentar encarrilar i con- 
trolar les pulsions. El nou marc legislatiu i orga- 
nitzatiu de I'arqueologia finesecular respon a la 
deriva disciplinar de I'arqueologia vers el patri- 
moni sota la pressió del mercat i a la vegada en 
resulten els nous condicionants epi~temolb~ics, 
inetodolbgics, ideolbgics, sociolbgics i econb- 
mics que seran decisius, per a bé i per a mal, en 
la redifinició dels objectius, els mitjans i els im-  
bits de I'arqueologia del segle xx (GONZALEZ 
MARCEN, 1998a: 3). 

L'ideari neoliberal despulla 1'Estat de respon- 
sabilitats sobre el patrimoni hist~ricoar~ueolb- 
gic públic, que han de ser assumides per la so- 
cietat civil, eufemisme amb el qual es fa 
refertncia a la iniciativa privada, o més ben dit, 
a les empreses i el poder econbmic. Aquest i 
aquelles tenen els propis interessos en forma de 
plusvilua, polítiques d'imatge, rendibilitat pu- 
blicitiria, etc., contraposats en major o menor 
grau als del patrimoni i, en qualsevol cas, sem- 
pre aliens a la seva optimització. Els recursos de 

l'arqueologia de gestió provenen dels construc- 
tors i no graven l'administració i per aixb expe- 
rimenten un creixement exponencial. No passa 
el mateix amb la recerca bisica, és a dir, l'arque- 
ologia &investigació, considerada menys rendi- 
ble que l'aplicada; ni amb la recuperació i la 
difusió del patrimoni, que interessen excepcio- 
nalment, quan, en determinades circumstincies 
favorables, passen a ser considerades un bé de 
consum i potencial generador de riquesa. Men- 
tre el nombre &excavacions dictades per impe- 
ratiu d'obres públiques o privades es dispara, les 
excavacions programades, és a dir, amb objec- 
tius dictats per projectes de recerca, es redueixen 
pattticament (CRUELLS, 1992: 42-47; CRUELLS, 
HERNANDEZ, MOLIST, CLOP, GANGONELLS, 
1992: 63-1 10; JUNYENT, 1996: 64). Tot plegat 
fa que la investigació es converteixi en marginal 
i que la planificació resulti pricticament inexis- 
tent. La renúncia a una política científica i pa- 
trimonial converteix els serveis d'arqueologia de 
les diferents autonomies en brgans de gestió ad- 
ministrativa i limiten l'exercici de les seves com- 
petencies a l'imbit normatiu i al seguiment de 
les actuacions. Avui, sens dubte, {excava més i 
millor, perb no és menys cert que llautogovern 
no ha estat aprofitat entre nosaltres per pensar i 
fer I'arqueologia que el pais necessita, ni com a 
font de coneixement ni com a disciplina de ges- 
tió del patrimoni. No existeix una política que 
tingui per objectiu garantir el coneixement, la 
protecció, la transmissió i el gaudi del patrimo- 
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ni; no s'han explicitat els objectius i criteris de 
priorització i es renuncia, en conseqiikncia, a ar- 
ticular en un projecte global totes les actuacions 
i les inversions (JUNYENT, 1995). 

Uarqueologia ha experimentat un especta- 
cular desplaqament del seu centre de gravetat 
generant nous escenaris i nous protagonistes. 
Ni  els departaments universitaris, ni els mu- 
seus, ni els instituts d'investigació poden assu- 
mir el repte i són les noves plataformes creades 
per l'administració autonbmica i sobretot el 
poder municipal els que prenen la iniciativa; 
paral.lelament sorgeixen una munió de nous 
professionals que actuen sobre el terreny, un 
nou tipus d'arquebleg o arquebloga que exer- 
ceix lliurement la professió o s90rganitza en 
empreses o cooperatives (QUEROL, CERDENO, 
MART~NEZ NAVARRETE, CONTRERAS, 1995a: 
485-500; QUEROL, MART~NEZ NAVARRETE, 
HERNANDEZ, CERDEFJO, ANTONA, 1995b: 
233-246). La conscikncia de la inanició impe- 
rant fa poc més de dues decades, contraposada 
a l'increment del nombre d'intervencions i dels 
pressupostos esmerqats i la consolidació d'un 
mercat laboral han portat a considerar que I'ar- 
queologia, potser la disciplina social que ha ex- 
perimentat una transformació i un desenvolu- 
pament més espectaculars, goza de un buen 
estado de salud (Ac I~N,  1994: 68; CRIADO, 
1996: 22), malgrat les greus contradiccions 
que arrossega el model &arqueologia neolibe- 
ral que s'estd consolidant, entre elles l'abando- 
nisme de I'Estat, la renúncia a establir i fi- 
nanqar una política cientificopatrimonial, el 
desequilibri i el divorci entre l'arqueologia 
d'investigació i l'arqueologia aplicada (d'ur- 
gencnes, contractual, comercial, de gestió, etc.), 
Pa relaxació en I'acció tutelar de 1'Adminis- 
tració i la indefensió del patrimoni davant I'e- 
conomia de mercat i dels i les professionals en 
la presa de decisions dictades per aquesta eco- 
nomia, la mercantilització i privatització del 
patrimoni arqueolbgic i la instrumentalització 
i banalització del coneixement histbric. En Pes 
ratlles que segueixen orientarem la nostra refle- 
xió vers el risc d'instrumentalització política i 
els perills de cosificació i de mercantilització i 
de l'arqueologia constrenyicia per les lleis del 
mercat. 

Consum politic i 
consum recreatiu 
Potser que sigui cert, com s'ha dit, que una 

vegada esgotat el projecte historiografic burges i 
recuperats els instruments de govern, el poder 
consideri que la histbria necessaris -ideologia i 
mitologia positiva- ja esta feta. Si PS així, la re- 
alitat ser; particularment dura amb la histbria 
llunyana i potser ser; suficient que I'arqueologia 
-almenys la dels temps prehistbrics i antics- 
no sigui un problema i serveixi, de tant en tant, 
per organitzar alguna activitat &aparador. F. 
Criado ha confrontat l'cckxit)) actual de l'arqueo- 
logia amb la ((crisi)) de la histbria, abans saber le- 
gitimador per excel.lkncia. Aquesta arqueologia 
es beneficia de la bona disposició per a oferir 
objectes buits de significat o portadors de signi- 
ficats provisionals. Encara que l'autor amb la 
seva particular hermenkutica es distancia de la 
degeneració subjectiva de I. Hodder, no té pro- 
blemes a afirmar que una pieza puede signzFcar 
alga szt contrario porque la pieza, muerto el suje- 
to que le conjrió sentido, no tiene más sentido qzte 
el que le conjere el sujeto que h reencuentra una y 
otra vez i sembla fer extensiva als objectes, les res- 
tes, la qualitat de no preexistents a l'observació 
actual prbpia del registre, per la qual cosa no són 
res sense la societat que els recupera i els dóna un 
nou sentit (CRIADO, 1996: 22 i 27). Menys ide- 
ologitzada en aparitncia, dbcilment instrumen- 
talitzable en els muntatges museografies i en les 
polítiques expositives, aquesta arqueologia d'ob- 
jectes muts, que poden ser forqats a dir allb que 
convingui, permet construir passats a mida. 
L'arqueologia sembla haver estat cridada a repre- 
sentar un paper important en la societat de la 
modernitat tardana que viu la il.lusi6 de I'instant 
present, nu de passat i, fins i tot, de futur, i relle- 
va la histbria com a instrument de creació d'i- 
dentitats, de passats artificials fets a mida (RUIZ 
ZAPATERO, 1994: 12-13). 

La major reilevBncia social adquirida per 
l'arqueologia i la seva presencia en els mitjans de 
comunicació de masses te a veure amb el seu 
paper en la construcció del passat, la instrumen- 
ealització política i la mercantilitzaci6. Els ar- 
queblegs i les arqueblogues no solament investi- 
guem, sinó que ((fabriquem)) passats i ho fem 
immersos en una societat concreta, influi'ts h 
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condicionats en un o altre sentit   els seus va- de l'activisme indígena (el pobles indis als Estats 
lors. Avui se'ns repeteix insistentment: no exis- Units o els saami a Noruega) (MANSILLA, 1997: 
teix un passat sinó passats; no existeix una histb- 21-34). Per aixb, creiem, la qüestió és al servei 
ria sinó histbries; no existeix una cultura sinó de quin ideari es posa i si en fer-ho es traeix I'e- 
cultures. Conscients d'aixb hem de lluitar con- vidtncia o es malmet el patrimoni; la qüestió 
tra la manipulació, la tergiversació i el falseja- són els límits que posem 4 s  nous constrenyi- 
ment del passat, coordinant aquesta convicció ments que es generen i l'exigkncia &una actitud 
amb el compromís ktic i politic. La realitat no és conscient i autocrítica, gens faci1 de congeniar, 
només la seva interpretació; el passat tampoc. com és evident, amb I'arqueologia militant. 
L'arquedeg i I'arquebloga no innocents poden Els efectes negatius de la instrumentalització 
posar el seu treball científic al servei dels seus política de I'arqueologia europea i peninsular 
respectius projectes socials des del cinisme del passada són prou coneguts i no ens hi entretin- 
((tot és vilid)) postmodern, perb també sense re- drem, entre altres raons, perquk, tractant-se &un 
nunciar a la cientificitat de la seva feina. fenomen actual, no cal, per posar-10 en evi- 

La histbria no és un saber acadkmic, aseptic i dencia, recórrer als passats nazi i feixista o a la re- 
neutre i I'arqueologia ((objectiva)) i ((despolititza- construcció &Irlanda o Polbnia. La possibilitat 
da)) no existeix. Cal saber-ho i acceptar-ho i la de construir passats a mida, legitimadors del po- 
consciencia del propi posicionament i dels der politic i del seu discurs present tempta tant 
constrenyiments econbmics, polítics i sociocul- sistemes totalitaris com democritics, ja sigui en 
turals ens situara en millors condicions per con- clau nacionalista o europeista. Són atroGment re- 
trolar els efectes contaminadors de 1'6s social del veladors de l'ús politic del patrimoni arqueolbgic 
nostre treball. En realitat, aquest posicionament com a arma, els intents de memoricidi practicats 
es concreta en un seguit de decisions -cons- per croates, musulmans i serbis en els horrors de 
cients o no- que inevitablement i continua- la guerra d'identitats etniques, religioses i cultu- 
ment hem de prendre en el procés de producció rals que ha destrossat I'antiga IugoslAvia ( R u ~ z  
de coneixement (elecció del marc tebric i els pa- ZAPATERO, 1994: 12-13). No n'hi ha hagut prou 
radigmes explicatius, estratkgia metodolbgica, amb I'aniquilació física de I'enemic, amb la nete- 
recerca, recollida i tractament de dades...), de ja etnica, i se n'ha volgut esborrar la membria per 
patrimoni (excavació, conservació o destrucció tots els mitjans possibles, entre ells la destrucció 
de les restes, integració en el teixit urba ...) o en del patrimoni, esglésies ortodoxes, monestirs 
el procés de socialització d'ambdós (docencia, catblics o mesquites. Perb, encara que incruents, 
presentació, difusió...), en definitiva, en l'exerci- no són menys transparents els usos ccpoliticament 
ci quotidii de la professió. No sembla possible correctes)) de la política cultural de la Comunitat 
ni desitjable renunciar a l'arqueologia com a Europea, fomentant per tots els mitjans possibles 
instrument que pot ajudar a comprendre el pas- un ((passat europew (Consell d'Europa 1990; ve- 
sat i el present, a millorar la qualitat de vida de geu per exemple la convocatbria 1999 del Pro- 
la ciutadania, a cimentar una identitat col.lecti- grama Rafael: Diari Oficial de les Comunitats 
va i, fins i tot, a legitimar discursos polítics Europees, 1011 1198). Es pretén una mena de te- 
(JUNYENT, P ~ R E Z ,  RAFEL, 1989: 189-215). A leologia de la histbria dels paysos de la C E  mit- 
mis a mis, al nostre entendre, el compromís ci- jan~ant  el finan~ament de cursos i citedres d'in- 
vic des de diferents opcions polítiques és com- tegració europea, la subvenció de projectes 
patible amb l'honestedat científica. L'arqueo- transnacionals amb línies i discursos europeitza- 
logia pot servir al racisme i la xenofbbia, ser un dors, campanyes com ((L'Edat del Bronze. Pri- 
instrument &opressió, de negació de la histbria mera Edat &Or d'Europa)) (1994-1997) i grans 
de pobles o minories (Gran Zimbabwe, exem- exposicions tipus ((La Cultura Halistate)), ((Ells 
ple paradigmitic d'arqueologia colonial i racis- €&s)) o ((La Primera Europa)) i se'ns amenaqa 
ta), o pot servir a la defensa del multiculturalis- fins i tot amb introduir una histbria europea har- 
me, dels drets a la igualtat i a la diferencia, ser monitzada a les escoles (SHORE, 1993, 780-800; 
un instrument de reversibilitat histbrica, de re- RUIZ ZAPATERO, 1994, 12; Rurz-GÁLVEZ, 1994, 
cuperació de la identitat i la membria en mans 10-11; MANSILLA, 1997: 31). 
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Tríptic de I'exposició  els Ibers. Prínceps d'Occidentn. 

La recent exposició ((Els Ibers. Prínceps 
&Occident)), a la qual ens referirem més enda- 
vant, va ser saludada repetidament als mitjans 
de comunicació pels ministres &Interior ale- 
many, Manfred Kanther, i &Exteriors francts, 
Hubert Védrine, i el director general de la 
Fundació ala Caixa)), Lluís Monreal, com a 
mostra de les ((arrels culturals d'Europa)) o 
evidkncia ((de la gran Europa cultural que avui 
es torna a dibuixar)), etc. El poder econbmic i el 
seu instrument el poder polític, que esta cons- 
truint 1'Europa unida a la seva mesura i conve- 
nitncia, creu en l'euro-past com una f o r ~ a  per 
promoure una conscitncia de comunitat entre 
els pobles d'Europa. Imposar la moneda única i 
crear el mercat europeu exigeix plantejaments 
identitaris i aquesta ajuda cohesionadora és 

benvinguda, principalment quan aquest proces 
es veu alhora afavorit i amenasat per l'enderro- 
cament de 1'Europa de ]'Est, el ressorgir dels na- 
cionalismes i la puixansa del fonamentalisme. 

A Espafia, la divisió de 1'Estat en 17 autono- 
mies amb compettncies sobre les polítiques cul- 
turals i la gestió del patrimoni arqueolbgic ha 
portat a un cert cantonalisme cultural i a esbiai- 
xar i parcel.lar greument la investigació i no so- 
lament en les autonomies histbriques en les 
quals els nacionalismes són poderosos (GON- 
ZALEZ MORALES, 1992: 15-27; 1994: 8-9; 
D~Az-ANDREU, MORA, 1995: 35; CASTRO, 
LULL, MICO, 1996: 58). Sens dubte l'auge de 
l 'arq~eolo~ia medieval té tant a veure amb l'a- 
pogeu de l'arqueologia medieval com amb el fet 
de correspondre al període més vinculat tradi- 
cionalment a la narració nacionalista dels dife- 
rents passats (MANSILLA, 1997: 3 1-32). Entre 
nosaltres, l ' a rq~eolo~ia  ha estat histbricament 
com una capsa buida que els diferents poders han 
anat omplint al seu gust; així, des de la 
Renaixen~a, ha format part de I'arsenal in- 
tel.lectual del catalanisme o ha alimentat el mal- 
son feixista (MARC-7, 1986a: 55-61). Pere Bosch 
i Gimpera, vida i obra, il.lustren la compatibilitat 
i el discórrer paral.lel de la trajectbria civicopolíti- 
ca i la construcció del discurs científic (RUIZ 
RODRÍGUEZ, MOLINOS, 1993: 17- 18; JUNYENT, 
1998: 72-75). En ractuditat el perill rau en la 
promoció sense embuts, des del discurs domi- 
nant, &una versió de la histbria-mite catalana, 
única, unilateral i, des de plantejaments essencia- 
listes, a l'historiador se li exigeix -i l'historiador 
sovint accepta sense dissimul-, la fabricació del 
passat convenient, recorrent als mites i la sang 
dels mirtirs (p.e., TERMES, 1996: 6-7). 

Mercan tilització del passat: 
trivialització del coneixe- 
ment i venalitat del 
patrimoni arqueolhgic 

La mercantilització del passat i el desenvolu- 
pament dels mitjans de difusió comporta un 
evident risc de trivialització i venalitat &un pa- 
trimoni arqueolbgic i histbric destinat a ser con- 
sumit ripidament. Així com hi ha ((menjar ra- 
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pid)), també hi ha ccpassat ripid)) (YOFFEE, 
SHEIZIZA~T, 1993: 1; RUIZ ZAPATERO, 1994: 12). 
Indiana Jones, les Disneylindies arqueolbgi- 
ques, txits editorials com El clan del oso caverna- 
rio de J. M .  Auel (FERNANDEZ MART~NEZ, 
1991: 3-6) i, en general, I'kxit de l'arqueologia 
de quiosc (I'egiptomania, fascicles, vídeos, etc.) 
són exemples d'aquest fast-past (RUIZ ZAPATE- 
RO, ALVAREZ SANCH~S, 1989: 5-1 1; 1997: 261- 
368; RUIZ ZAPATERO, 1996: 170- 172). L'aspec- 
te positiu d'aquest fenomen és, sens dubte, la 
popularització del passat i la lli56 que cal apren- 
dre, l'existtncia d'una avidesa creixent en el 
gran públic pel seu coneixement. 

En I'arqueologia de les properes dkcades 
tirldra més i més importincia la gestió, la con- 
servació, la presentació i la difusió del patrimo- 
ni i les tasques relacionades assoliran I'estatus de 
la investigació (RUIZ ZAPATERO, 1998: 24). Els 
arqueblegs i les arqueblogues, sigui per necessi- 
tat o per convicció, davant de les exigkncies 
socials {impliquen cada dia més en la difusió 
ciutadana del patrimoni. L'hostilitat vers la di- 
vulgació resulta avui tan anacrbnica que té sen- 
tit plantejar amb tota serietat que si algú creu 
que la seva investigació no és divulgable, en rea- 
litat hauria de reflexionar sobre si la seva investi- 
gació es prescindible (GONZALEZ MARCEN, 
1998b: 54). 

Sense cap dubte, un dels imbits on la crei- 
xent demanda social d'arqueologia s'ha fet més 
evident 6s l'ensenyament. Els avorrits érem i 

som els arqueblegs i les arqueblogues. L'atractiu 
de l'arqueologia esti en bona part en relació 
amb la seva aura mítica, amb el romanticisme i 
el misteri que acompanya el passat i amb i'exer- 
cici a I'aire lliure en contacte amb la natura, as- 
pecte gens menyspreable en una societat cada 
cop més urbana. Perb les potencialitats educati- 
ves van molt més enlli de la indubtable capaci- 
tat per entretenir, divertir o provocar curiositat. 
La component educativa de la investigació i les 
possibilitats de ]'aprenentatge per mitji del des- 
cobriment, de les simulacions, dels tallers i de 
tota mena d'experitncies participatives, fan de 
l'arqueologia un instrument didictic de primer 
ordre. L'abundant bibliografia produi'da aquests 
darrers temps, la celebració de seminaris, jorna- 
des, etc. (DIVERSOS AUTORS, 1996a; 1996b; 
1998a; 1998b) i les relativament nombroses ex- 
periencies que es comencen a desenvolupar en 
aquest terreny (Patronat de la Flor de Maig, 
Masia del Cosi) són indicatives de la renovació 
profunda de la didictica de les ciencies socials i 
de la incorporació de l'arqueologia (HERNAN- 
DEZ, 1998: 140-149). 

Malgrat tot, el divorci entre investigació i di- 
fusió no pot considerar-se superat   SAN MART^, 
SANTACANA, 1 989: 22-25; SANTACANA, 1996: 
123-130). En el nostre país, el nivell de la recer- 
ca histbrica segueix sent molt superior al de la 
divulgació i al de la didhctica de la histbria i la 
qüestió tendeix, avui, a situar-se en la necessitat 
de professionalitzar la didictica del patrimoni 

Ciutadella ib&rica 
Calafell (Baix Pen 
Iletalls de la 
reconstrucció. 
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historicoarqueolbgic en el marc de la didictica 
de les citncies socials i la museologia; és en 
aquest sentit que han de valorar-se iniciatives 
com la musei'tzació de la ciutadella iberica de 
Calafell, el Museu d'Histbria de Catalunya o la 
Ruta dels Ibers. De la mateixa manera que la 
gestió del patrimoni exigeix especialització (co- 
municació, mirqueting, conservació, etc.), la 
didictica de l'arqueologia i de la histbria exigei- 
xen professionalitat. De ben segur és cert que 
arqueblegs i historiadors poden exercir de peda- 
gogs, periodistes o museblegs i que rarament al 
contrari, perb és més que dubtós que puguin 
fer-ho efica~ment sense dominar les tkniques 
de comunicació per a transmetre amb garanties 
els seus'coneixements. Tant la divulgació adre- 
qada a un públic d'espectre ample, orientada fo- 
namentalment a l'oci, com la didictica dirigida 
al públic escolar i a l'ensenyament en general, 
orientada a aprofindir en els processos d'ense- 
nyam'ent-aprenentatge de la histbria, exigeixen 
els diferents llenguatges d'expressió (HERNAN- 
DEZ, 1996: 131-139). 

L'i.ncrement de l'activitat arqueolbgica, una 
major conscitncia de la necessitat de protegir el 
patrimoni histbric i la major rellevincia social 
de la histbria i l'arqueologia, aixi com el prota- 
gonisrne creixent del poder municipal en la ges- 
tió expliquen una sensibilitat molt més accen- 
tuada vers la difusió. És ben cert que la manca 
d'una política cultural globalitzadora fa que 
parlar del coneixement, la protecció, transmis- 

del la  ibkrica de 
(Baix Penedks). 

Detalls de la 
reconstrucció. 

si6 i el gaudi equivalgui a fer formulacions ett- 
ries si no s'acom~anyen de programes, pressu- 
postos i infraestructura. Perb és veritat que en el 
curs dels darrers anys, la preocupació pedagbgi- 
ca i divulgativa s'ha incrementat notablement i 
que existeix en l'administració i en l'opinió ph- 
blica un interts creixent pels temes arqueolb- 
gics. Els indicadors de la nova sensibilitat són 
molts i diversos: i'interes despertat entre els i les 
professionals per la gestió i la difusió del patri- 
moni, aixi com el tractament i la presentació 
dels jaciments, que es tradueix en producció bi- 
bliogrifica, seminaris i reunions, celebració 
d'exposicions, actuacions de restaura&, jaci- 
ments que s'obren al ~Úblic, rutes temitiques, 
inserció en els recursos turístics, oferta ~ e d a ~ b -  
gica en l'ensenyament, política editorial, etc. 

Els Ibers. Prin ceps d'Occiden t 

El nombre d'exposicions realitzades aquests 
darrers anys és indicatiu del que diem i fa inade- 
quat qualsevol intent de ressenyar-les aquí. A tí- 
tol il.lustratiu podem recordar, en l'imbir de 
parla catalana, algunes &aquestes magnes expo- 
sicions celebrades que han gaudit de gran recol- 
zament institucional, mediitic i del gran públic: 
((Roma a Catalunya)) (Tarragona 1993), ((L'Is- 
lam i Catalunya)) (Barcelona 1998-1999) o ((Els 
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Ibers. Prínceps &Occident)) (Barcelona 1998). 
Aquesta darrera, presentada successivamenr a 
París 1997-1998, Barcelona 1998 i Bonn 1998 
(BRUN, 1997: 174-175; RAFEL, 1998: 55-56; 
ARANEGUI, 1998: e. p.; SADA, 1998: e. p.), és, a 
la vegada, l'exponent més revelador dels cla- 
robscurs existents i de l'enorme capacitat de 
I'arqueologia per interessar el públic; només a 
Barcelona, va ser visitada per quasi 120.000 
persones. Els recursos mediitics de la Fundació 
((la Caixa)) van convertir l'exposició en un esde- 
veniment ciutadi i creiem que s'aconsegui el 
principal objectiu perseguit: mostrar al gran pú- 
blic, nacional i internacional, els ibers com una 
societat equiparable a les grans civilitzacions 
mediterrinies de I'kpoca, grecs, etruscs o carta- 
ginesos. Per aconseguir-ho s'opti per una pro- 
posta museogrifica que avui sembla discutible: 
presentar-10s a través de les seves manifestacions 
artístiques més brillants i, tal com s'havia fet a 
les grans exposicions de París i Viena, que dona- 
ren a,conkixer a Europa el món ibkric a finals 
del segle passat, concedint a l'escultura tot el 
protagonisme. Les critiques van ser consistents: 
servilisme davant I'objecte, antiquarisme, histb- 
ria petrificada, l'art com a absolut, descontex- 
tualització histbrica, visió homogenei'tzadora 
dels diferents pobles ibkrics, ignorincia de l'evo- 
lució i els canvis al llarg del procés histbric, 
menyspreu d'aspectes socioculturals i polítics 
fonamentals pel fet de no tenir traducció ico- 
nogrifica, etc. (BRUN, 1997: 174-175; RAFEL, 
1998: 55-56). Altres critiques feien referkncia al 
desdibuixat fil argumental, els insuficients tex- 
tos de vitrina, les deficients maquetes, la baixa 
qualitat i pkssim emplaqament del vídeo, restau- 
racions cerimiques defectuoses, etc. L'excel.lent 
catileg i la publicació de les Actes del Congrés 
Internacional constitueixen elements positius 
(DIVERSOS AUTORS, 1 9 9 8 ~ ;  1998d; SANTOS 
VELASCO, 1998: e. p.). 

Podem afirmar que en el col~lectiu professio- 
nal l'&posició ha deixat un regust amarg i, en 
alguns i algunes de nosaltres, un cert malestar al 
cos. Apuntarem algunes reflexions en base a tres 
punts: 

I )  El plantejament de l'exposició va portar a 
ignorar els pobles ibers del nord de I'Ebre, qiies- 
tió particularment lacerant en la mesura que 
Barcelona i Catalunya acollien la mostra. 

Absents del discurs, amb prou feines apareixien 
representats pels materials exposats del Tresor 
de Tivissa i algunes peces ai'llades procedents 
&Ullastret. En aquest sentit, el material promo- 
cional de l'exposició i el recollit en suplements 
informatius dels diferents mitjans de comunica- 
ció era increi'ble: tot just alguns topbnims 
(Ullastret, Santa Coloma de Gramanet, Les Toi- 
xoneres, Pontós, Iltirta, Turó dels Dos Pins, 
Enserune) apareixien perduts en el nord-est pe- 
ninsular convertit en un desert i s'ignorava tant 
el patrimoni com col~leccions museístiques tan 
importants com les exposades en el Museu 
&Arqueologia de Catalunya. 

2) L'envergadura de l'exposició, els recursos 
i mitjans emprats, així com la visió transmesa 
de la civilització iberica contrastaven de forma 
feridora amb l'estat real del patrimoni ibkric i 
els quasi nuls recursos que s'inverteixen en la 
seva investigació, protecció i difusió pública. 
Darrere de la faqana triomfal, els jaciments ibk- 
rics del nostre país es troben, tret de en molt ra- 
res i contadissimes excepcions, en un estat de 
conservació lamentable i en unes condicions 
d'abandonament absolut sense que hi hagi, per 
part de ]'Administració, cap política per posar- 
hi remei. Després del magne esdeveniment i 
l'eufbria no queda res: la institució promotora 
mesura l'kxit de l'empresa per l'impacte medii- 
tic i les estadístiques de visitants i tanca capítol; 
l'Administraci6 s'apunta de franc I'exit; el ph- 
blic, segurament sorprks, satisfet -i qui sap si 
orgullós- de tot el que ha vist, oblidari aviat; i 
el patrimoni, altre cop postergat, tornari a la 
desmembria. 

3) L'exposició ha estat també una (coportuni- 
tat perduda)); ni I'AdministraciÓ, ni les institu- 
cions culturals i els professionals implicats no 
hem estat capaqos d'aprofitar les sinergies i el re- 
buf provocat, per manca de previsió. Única- 
ment alguns projectes en marxa, Moleta del 
Remei (Alcanar), els Vilars (Arbeca), Mas Cas- 
tellar (Pontós) i Puig Castellar (Santa Coloma 
de Gramanet) han pogut benefiar-se de la pro- 
moció indirecta i ha hagut de ser la iniciativa 
comercial de ]'Editorial Planeta i el periodista 
C. Garrido que aprofitessin l'ocasió per Ilanqar 
al mercat unes guies sobre els jaciments ibkrics 
catalans i l'arqueologia catalanobalear (GAR- 
RIDO, 1998a; 1998b). 
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La Moleta del Remei F U I I ~ ~ O  
prornoc~onal de la 

((Ruta dels Iberc,, al 
jaciment aLa Moleta 

del Remel. 

I3a existit, és veritat, una important excep- jecte, sempre i quan el recolzament econbmic i 
ció: ((La Ruta dels Ibersn. Aquesta iniciativa pro- institucional ho facin i garanteixin la 
moguda pel Museu d'Arqueologia de Catalu- necessiria continuitat. 
nya, va constituir una reacció sobre la marxa; En les antípodes d'aquesta situació, Jaén. A 
aconseguí el patronatge de ((la Caixa)) i aspirava, un any de l'exposició, s'acaba de publicar EL 
precisament, a cobrir aquest buit. Es tracta de PajariLLo (Huelma) (MOLINOS et al. 1998), es 
promocionar el patrimoni iberic catal;, contri- consolida el Centro Andaluz de Arqueologia 
buir a la seva difusió pública en tant que recurs Ibérica, es treballa en projectes tan ambiciosos 
cultural i turístic i, al mateix temps, contribuir a com el ((Viaje al tiempo de 10s iberos)) o la recu- 
la protecció i la investigació; en el futur es pre- peració de l'oppidum de Plaza de Armas de 
veuen actuacions conjuntes amb les respectives Puente Tablas i la ciutat en ple, amb la ((Socie- 
comunitats sobre el patrimoni valencii i l'ara- dad de 10s Amigos de 10s Iberos)) i la Univer- 
gones en les zones limítrofes. Per aconseguir-ho, sidad de Jaén al davant, es mobilitza per aconse- 
&a&d amb els municipis corresponents, es re- guir la reversió de l'antiga presó en un museu 
alitzen unes actuacions que han de fer possible internacional d'arqueologia iberica. No en va els 
la presentació al públic dels jaciments, dotant- guerrers del Cerrillo Blanco (Porcuna) i el llop 
Pos dels equipaments mínims necessaris (senya- &El Pajarillo (Huelma) van ser els emblemes de 
lització, material promocional i informatiu, l'exposició, i l'arqueologia de Jaén ha sabut 
punts $'informació i estacions &interpretació). aprofitar-ho. 
Durant l'estiu-tardor de 1998 {inauguraren les No hi ha dubte que algunes de les qüestions 
rutes ilercavona (Moleta del Remei, Alcanar; esmentades podien haver-se resolt o corregit 
Castellet de Banyoles, Tivissa) i indiketa (Puig senzillament amb la participació en l'organitza- 
de Sant Andreu, Ullastret; Puig Castellet, Lloret ció d'iberistes catalans; altres, és evident, esca- 
de Mar) i durant la primavera-estiu de 1999 pen a la prbpia responsabilitat de I'entitat pro- 
s'han presentat les rutes cosetana (Olerdola, motora. Es pot estar d'acord o no amb els 
Vilafranca del Penedes; Toixoneres, Calafell) i criteris que utilitza ((la Caixa)) per destinar els 
ilergeta (Moli &Espígol, Tornabous; els Vilars, seus 22.500 milions (1999) en obra social per 
Arbeca); actualment es treballa en I'aussetana definir l'interes dels programes culturals, cienci- 
(l'Esquerda, Roda de Ter; el Casol de Puigcaste- fics i socials que subvenciona, perb difícilment 
llet, E~olgueroles; Turó del Montgrós, el Brull) i se li pot atribuir la desprotecció i l'abandona- 
en un futur proper {hi afegiran altres assenta- ment del patrimoni arqueolbgic públic, la salva- 
ments iberics. La bona acollida dels municipis guarda i socialització del qual és competencia de 
permet ser optimistes sobre els resultats del pro- I'AdministraciÓ. 
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El tema és complex i alhora transparent. El 
l'ensament Únic també té el seu programa sobre 
cl patrimoni i l'estat Neoliberal pretén que la 
ccsocietat)) assumeixi les despeses que comporta. 
Ueconomia neoliberal considera que el repte ac- 
tual rau a crear les condicions que afavoreixin 
un creixement sostingut i la confian~a dels in- 
versors i, per aixb, cal controlar els pressupostos 
públics. S'ha d'enterrar I'estat social, reformar 
eis sistemes de protecció social, desmantellar les 
rigideses del mercat laboral i acabar amb les 
dispendioses polítiques socials i culturals per 
tranquil.litzar els inversionistes. Aquests, per 
descomptat, s'estimen més encarregar-se ells 
n~ateixos de les seves inversions. 

A la meva manera de veure, l'anomenada 
cultura de l'esponsorització i el mecenatge s'as- 
senta sobre la idea inacceptable que la cultura és 
un luxe del qual només gaudeixen Pes classes 
xnks altes de Ba societat i, per tant, no necessita 
ser subvencionada, i el fet, no menys inaccepta- 
ble, que l'Estat renuncia al paper de garant de la 
conservació i frui'ció d'un bé públic. El panora- 
ma és desolador: dreta i socialdemocricia coin- 
cideixen a anunciar un futur en el qual I'únic re- 
curs del patrimoni seri el mecenatge i els seus 
propagandistes, des de 1'AsociaciÓn Espaiiola 
para el Desarrolio del Mecenazgo Empresarial o 
1'Agkncia de Patrocini i Mecenatge de la Gene- 
ralitat de Catalunya fins a Pes prbpies funda- 
cions, argumenten el seu kxit a partir del patrio- 
tisme dels presumptes mecenes, de l'altruisme 
de f~lndacions i empreses i dels beneficis fiscals i 
publicitaris (GUITART, 1999: 23 1-236). Afavo- 
rir el mecenatge és abdicar de les responsabili- 
tats de l'administració pública i emparar que les 
possibles plusvilues derivades del patrimoni va- 
gin a parar a mans privades; per altra banda, qui 
dubta que la disminució de la despesa pdblica 
en patrimoni no significa res més que el traspis 
dels recursos a altres activitats sumptuirles i 
propagandístiques? (GONZALEZ, 1997: 6-7; 
1999: 264). 

Perd 4s que, a més, l'esponsorització i el me- 
cenatge no tenen en el nostre país la tradició 
d'altres com la Gran Bretanya. El paper de 
P'Estat, de la cosa pública, no ha estat prover- 

bialment el mateix a les arqueologies anglesa i 
mediterrania, per la qual cosa, ni des de la seva 
prbpia lbgica -on és el The National Trust?-, 
aquesta política sembla viable, En efecte, la Ley 
3011994 de Fundaciones y de Incentivos Fis- 
cales i el R. D. 76511995 qzte regula cztestiones 
del régimen de incentivos jscales a la participa- 
ción privada en actividades de interk.s general, es- 
tableix desgravacions per a Bes fundacions, em- 
presaris i professionals que facin donacions de 
béns o ajudes a programes i activitats prioriti- 
ries (ARTHUR & ANDERSEN, 1997: 2-1 5), perb 
no ha generat els efectes esperats i no s'ha pro- 
dui't, precisament, un allau de subvencions 
(SANCHEZ OLEA, 1995). Potser els incentius fis- 
cals no eren prou atractius (ÁLVAREZ, 1995), 
perd l'explicació obeeix, més aviat, a aquesta 
manca de tradició a la qual feiem referencia i al 
simple fet que les grans empreses tenen les seves 
prbpies fundacions i canalitzen a través &elles 
l'activitat socioculturd (BARRIL, 1936: 332). Era 
altres paraules, que prioritzen Pa rendibilitat en 
termes de mirqueting i els resultats medihtics. 
El mecenatge, com el diner, no té pitria, i el pa- 
trocini i l'esponsorització es basen en l'obtenció 
de beneficis fiscals i publicitaris -a part dels 
que són menys transparents. 

Les fundacions subvencionen activitats a 
curt termini i de gran difusió social i no subven- 
cionen infraestructura o investigació, B'excepci6 
feta de la medicina o el medi ambient, conside- 
rades rendibles per la seva continuada presencia 
en els media. El mecenes, espbnsor o patrocina- 
dor rarament actua per pura filantropia i Pa ge- 
nerositat té a veure amb la publicitat i la promo- 
ció que espera obtenir-ne; les fundacions, 
malgrat el seu caricter no lucratiu, no defugen 
aquesta lbgica i busquen el ((efectes publicitaris)) 
a curt termini en detriment de les actuacions 
sense efectes immediats visibles. Per aquesta raó, 
Ba incidkncia sobre el patrimoni seri  sempre 
molt selectiva i el patrimoni, en un 99% dels 
casos, no resultar; prou interessant com per in- 
vertir-hi; i encara en el cas &aquest I%,  interes- 
sara patrocinar un cert tipus &activitats (pre- 
sentacions al públic, exposicions, etc.) i no 
altres (conservació, manteniment). D e  totes 
maneres, no hi hauria res a dir si els fons apar- 
tats per aquestes vies fossin complementaris. EP 
problema PS que tendeixen a ser els linics o els 
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més importants. Cargumentació esgrimida so- 
vint des de les fundacions per justificar els seus 
programes, que 1'AdministraciÓ crea la infraes- 
tructura i la ((societat civil)) la cultura, no es 
compleix. Si 1'Estat renuncia al paper regulador 
i garant, no hi ha política p ossi ble que s'ocupi 
igualment de la investigació, la conservació i la 
difusiC, del patrimoni. La realitat mostra la so- 
cietat desarmada davant de la cultura dels di- 
ners. 

La presentació dels jaciments 
visibles. Parcs arqueohgics i 
parcs delsense arqueologa 

Els museus i la musei'tzació de jaciments són 
les millors maneres &acostar-se al públic i d'in- 
teressar-10 (BARRIL, 1996: 3 17-325). La presen- 
tació de llocs arqueolbgics és una eina cada cop 
més important en la difusió de l'arqueologia. 
Segurament 4s la manera més directa &arribar a 
la gent, d'aprendre del públic, de saber qu t  vol i 
com ho vol i de transmetre-li coneixements de 
forma estimulant i agradable. També és la ma- 
nera més efectiva d'integar el tractament del 
patrimoni arqueolbgic en el territori, la pobla- 
ció i les seves preocupacions, vinculant-10 a al- 
tres valors naturals, histbrics, etnografics o so- 
cioculturals i incorporar-los a projectes que 
millorin realment la qualitat de vida dels ciuta- 
dans i ciutadanes. En definitiva, la presentació 
dels jaciments al públic apareix avui com la mi- 
llor manera d'assegurar-ne la reversió social de 
l'estudi i la conservació, garantint al mateix 
temps l'ús, el gaudi i la transmissió del patrimo- 
ni a futures generacions. 

En la darrera dtcada s'ha despertat un consi- 
derable interts per les experitncies que en 
aquest terreny s'han efectuat en altres pai'sos. A 
Europa fa molts anys, quasi un segle, que s'ini- 
ciaren les experitncies de consolidació i presen- 
tació al públic de jaciments arqueolbgics, que 
tindrien en els ccparcs arqueolbgics)) l'expressió 
més ambiciosa, i una mica més les experikncies 
dels ((parcs d'arqueologia)), és a dir: la recreació 
d'estructures i ambients del passat o, com tam- 
bé se'ls ha anomenat de manera poc afortunada, 

els ((parcs sense arqueologia)) (SANTACANA, 
1994; 1995). Aquests darrers neixen d'una do- 
ble tradició, els parcs tematics d'atraccions dels 
Estats Units i els museus a l'aire lliure europeus 
amb habitats restaurats o reconstrui'ts. L'objec- 
tiu és fer de l'oci un instrument educatiu eficas 
i aconseguir que el públic aprengui tot diver- 
tint-se; pot considerar-se'n un exemple para- 
digmatic I'Archéodrorne de Beaune (Bour- 
gogne, Fransa) construi't el 1978 a I'area de 
descans de l'autopista del Sol (Ab) (NARBONNE, 
1989; PATIN, MASSON, 1990: 56-60; DAVID, 
1998: 11 5-124). En la seva millor versió, afegei- 
xen al rigor dels continguts la investigació mit- 
jansant l'arqueologia experimental; és el cas, en- 
tre molts altres, del Parc de Beynac (Dordogne, 
Fransa) (CHEVILLOT, 1996; 1998: 99- 1 13) o la 
Buster Acient Farm (Anglaterra) (REYNOLDS, 
1979; 1988; 1989; 1998: 45-64). 

Convé distingir clarament entre ambdues 
formes de difondre I'arqueologia. Els ccparcs 
delsense arqueologia)) no són una forma de pre- 
sentació de jaciments sinó d'acostar el passat a la 
societat mitjanqant recreacions, perb l'existtncia 
de fórmules intermtdies, jaciments que en les se- 
ves formes de presentar-se al públic recorren a 
solucions més prbpies dels parcs, fa que es diluei- 
xin les fronteres. És el cas del Jorvik Vilting 
Center (ADDYMAN, GAYNOR, 1984: 7-18; MAG- 
NUSSON, 1992; ADDYMANN, JONES, 1998: 125- 
137) o Eketorp (Oland, Suecia) (BORJ, NASMAN, 
WEGRAEUS, 1976). A Espanya s'ha generat re- 
centment una reflexió prbpia al voltant de la ges- 
tió i la presentació de llocs arqueolbgics i la crea- 
ció de parcs arqueolbgics i de ((parcs delsense 
arqueologia)), dins del concepte més ampli de 
gestió del patrimoni (QUEROL, MAIIT~NEZ D~Az, 
1996; BALLART, 1997; RUIZ ZAPATERO, 1998: 
34). Molt properes a la definició de ((parc delsen- 
se arqueologia)) es poden considerar les interes- 
sants experiencies del projecte Arqueologia i 
Ensenyament de la UAB i el Patronat de la Flor 
de Maig de la Diputació de Barcelona (GoN~A- 
LEZ MARCEN, CASTAÑEDA, ARMENTANO, BARA- 
HONA, GONZALEZ, 1998: 65-84) i el Programa 
&Arqueologia Virtual de la Masia del Cosi 
(Museros, Valtncia) (IBAÑE~ GONZÁLEZ, 9998: 
85-98). En ambdós casos, I'orientació és més pe- 
dagbgica que lúdica i hi juga un paper fonamen- 
tal l'arqueologia experimental. 
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Hi  ha una confusió terminolbgica evident 
quan ens referim a Pa presentació al ~Úblic  de 
ccparcs arqueolbgics protegits)), ccparcs arqueolb- 
gits)), ((zones arqueolbgiques)), o ((llocs arqueolb- 
gits)). Els jaciments o els conjunts, els respectius 
entorns, estatus i el possible tractament no es 
presten a ser redui'ts a una única fórmula o eti- 
queta. Aixi, per exemple, els parcs arqueolbgics 
poden ser llocs o zones arqueolbgiques. El camí 
dels parcs arqueolbgics, amb escis recorregut en- 
tre nosaltres, correspondria, al nostre entendre, a 
projectes de recuperació integral de jaciments de 
gran entitat i projecció social important, que in- 
corporen valors no arqueolbgics (mediambien- 
tals, paisatgístics, etnogrifics, culturals, etc.) 
( Q u e l t o ~ ,  1992-1993: 27-37; DIVERSOS AU- 
TORS, 1993; COSTALES, 1993: 249-252; GE- 
NERA, 11995-1996: 177-184; TEN, 1995-1996: 
7-20; RUIZ ZAPATERO, 1998: 7-34). Poden con- 
siderar-se així, entre d'altres, els projectes exis- 
tents en els jaciments i paratges paleolítics del 
Reclau Viver (Serinyi, Girona) (SOLER, MARO- 
,ro, ORTEGA, 1998: 35-44), el Capelló (Cape- 
llades, Barcelona), Atapuerca (Burgos), els con- 
junts de pintures rupestres del Pla de Petracos 
(Castell de Castells, Alacant) o de la Valltorta 
(Tírig, Castelló), el castro de la Campa Torres 
(Gijón), el Parque Arqueológico de la Cuenca 
del Navia (Asturias), Las Medulas (León) 
(SANCHEZ-PALENCIA, FERNANDEZ-POSSE, FER- 
NANDE MANZANO, OREJAS, ÁLVAREZ, LOPEZ, 
1 9 9 6 ~ :  383-403; S~NCHEZ-PALENCIA, FERNÁN- 
DEZ-Poss~ ,  FERNANDEZ MANZANO, OREJAS, 
1996b) o I'ecomuseu de Cap de Cavalleria 
(Menorca), a partir del campament i Pa ciutat ro- 
mana de Sanicera i l'esplkndid escenari natural 
de la costa nord menorquina. 

L'illa de Menorca constitueix un cas singu- 
lar, nosaltres diríem privilegiat, on  tot sembla 
jugar a favor d'una política global de protecció 
del patrimoni amb potencials resultats tan es- 
pectaculars com facils de rendabilitzar, integrats 
en una oferta turística de qualitat. La monu- 
mentalitat de recintes talaibtics, navetes, taules, 
coves sepulcrals o basíliques paleocristianes, la 
conjuminació de valors diferencials naturals, 
histbrics, arqueolbgics i etnogrifics, constitueix, 
tot plegat, un immens patrimoni cultural con- 
centrat en un redui't territori, afavorit per 
I'emfAtica declaració de Reserva de la Biosfera. 

Bs difícil trobar un lloc on es puguin contem- 
plar tants monuments, en en excel.lent 
estat de conservació, senyalitzats i protegits per 
tanques, alguns d'ells recentment intervinguts 
gracies a I'aplicació de 1' 1 % cultural (Trebalú- 
ger, So Na C a ~ a n a ,  Biniac-l'Argentina, Son 
Mercer de Baix, Binisafullet, etc.). En conjunt 
Menorca podria ser tractada com un excepcio- 
nal parc arqueolbgic (GORNES, GUAL, LOPEZ 
PONS, 1996: 359-368). Per aixb, resulten espe- 
cialment doloroses i preocupants intervencions 
poc respectuoses amb les restes com la realitzada 
el 1992 a Torralba d'en Salord (Alaior) per la 
Fundació Privada Illes Balears, presidida per 
l'expresident de la comunitat autbnoma Salva- 
dor Cafiellas. 

La fórmula més extensa,   el seu baix cost 
d'execució i manteniment, és la presentació del 
lloc, que pot anar des de la mínima consolida- 
cio-conservació d'estructures, acompanyada 
d'una senzilla infraestrucrura d'acollida i infor- 
mació, fins a la reconstrucció i la musei'tzació 
integral amb equipaments, tallers didictics, etc. 
Avui, les mateixes intervencions s'obren i s'ex- 
b liquen al ~Úb l i c  sobre el terreny k un gran 
nombre de jaciments comencen a ser objecte 
d'actuacions orientades a presentar-los al pin- 
blic, com la restauració d'estructures i l'edició 
de fulletons i petites guies. 6 s  el cas de coves 
prehisrbriques com la Font Major (Espluga de 
Francolí), de poblats iberics com Els Vilars 
(Arbeca, Lleida), Moli d'Espígol (Tornabous, 
Lleida), Puig Castellet (Lloret de Mar, Girona), 
Adarró (Vilanova i la Geltrd, Barcelona), Puig 
Castellar (Santa Coloma de Gramanet, Barce- 
lona), Moleta del Remei (Alcanar, Tarragona), 
Castellet de Banyoles (Tivissa, Tarragona), Sant 
Miquel (Llíria, Valencia), Puntal dels Llops 
(Olocau, Valencia), Castellet de Bernabé (Llíria, 
Valencia), la Bastida de les Alcuses (Moixent, 
Alacant) o el Oral (Sant Fulgenci, Alacant), de 
viles romanes com Fortunatus (Fraga, Osca), 
Torre d'en Dauder (Mataró, Barcelona), Beni- 
cató (Nules, Castelló) o de la basílica pdeocris- 
tiana i el poblar hispanovisigbtic de Bovalar 
(Serós, Lleida). 

El llistat de jaciments en els quals s'han efec- 
tuat intervencions mínimes adquiriria propor- 
cions considerables per poc que volguéssim ser 
exhaustius o abra~ar  la totalitat de la geografia 
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espanyola. Malgrat aixb, s'ha de reconeixer que 
esta quasi tot per fer respecte a la inserció en 
una xarxa al servei de l'ensenyament i el turis- 
me, i que en realitat continuen sent molts pocs 
els que compten amb museus monografics o 
equipaments per acollir i informar el públic, 
com i s  el cas d'Empúries (I'Escala, Girona), 
Puig de Sant Andreu (Ullastret, Girona), 
Qlkrdola (Vilafranca del Penedts, Barcelona), 
els Munts (Altafulla, Tarragona) o CentcePies 
(Constantí, Tarragona). Iniciatives com l'es- 
mentada Ruta dels Ibers o la Ruta de l'Islam 
permeten la promoció conjunta de diferents ja- 
ciments i la connexió amb altres recursos del 
territori. 

Dues actuacions sobre sengles jaciments de 
molt diferent indole mereixen ser destacades. 
i e s  mines neolítiques de Can Tintoré (Gava, 
Barcelona), un complex miner en galeries, ober- 
tes al públic l'any 1993 i gestionades pel Museu 
de Gava, que mitjansant la col~laboració de la 
Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat 
Politecnica de Catalunya (UPC), Pa Diputació 
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, de- 
senvolupa un projecte global d'investigació, 
conservació i difusió. Al costat de l'oferta per- 
manent adreGada al públic escolar, des de I'edm- 
caci6 infantil fins al COU, i al públic en gene- 
ral, amb diferents alternatives per al visitant 
segons el seu interes i el grau de dificultat del re- 
corregut, es realitzen exposicions temporals i, 
alhora, la proximitat del parc natural del Garraf 
i el Delta del Llobregat permeten relacionar 1'0- 
ferta amb activitats de coneixement del medi 
ambiental (ecologia, botanica, geologia ...) 
(MUSEU DE GAVA, 1994; BORRELL, CARRETE, 
P 996: 1 15- 12  1, BORRELL, CARRETE, VERDA- 
GUER, 1995: 51-52). 

L'altra experikncia que volem comentar és 
un cas excepcional i únic. Ens referim a la ciuta- 
della iberica de les Toixoneres (Tarragona, Bar- 
celona), que ha estat reconstrui'da a partir de les 
dades de I'excavació. Pnvestigacid, arqueologia 
experimental i difusió coincideixen en Ba re- 

construcció i la musei'tzació integral, inclosos 
els ambients interiors de les cases, concebudes 
com a instruments d'un projecte educatiu i un 
complement de l'oferta turística de la zona (OR- 
DEIX, SANTACANA, 1993: 25-3 1; HERNANDEZ, 
1994: 66-69; Pou ,  1994: 54-57; Pou ,  SAN- 
MARTÍ, SANTACANA, 1995: 5 1-62; Pou ,  
SANTACANA, 1996: 33-35; SANTACANA, 1996: 
123-130; R u ~ z  ZAPATERO, 1997: 176-177). 
Gestionada en regim empresarial, la Ciutadella 
és autosuficient econbmicament i ofereix boti- 
ga, visites guiades, servei d'auto-guia, tallers 
didictics i altres activitats orientades a escolars, 
quaderns per a I'ESO, etc.; alhora, es procura 
renovar l'oferta: mentre escrivim aquestes línies 
s'acaba d'inaugurar davant de les muralles una 
torre d'assalt romana que es despla~a sobre rails 
i permet introduir informació nova, al temps 
que ofereix una vista intdita del conjunt, i s'a- 
nuncien visites nocturnes. Copci6 Calafell 
constitueix un model d'actuació molt singular: 
és la primera intervenció d'aquest tipus, te lloc 
en un pal's en el qual no s'ha fet practicament 
res en aquest terreny, ha salvat un assentament 
ibtric modest de la destrucció i s'ha convertit en 
una eina pedagbgica excel.lent. 

La ciutadella de Calafell tarnbg apareix com 
un interessant exemple de gestió d'un bé de 
compet6ncia municipal, en el qual Pa privatitza- 
ció de l'animació cultural, la taquilla i l'oferta 
de serveis a les visites es veuen compensats per 
un patronat que aprova propostes d'actuació, 
preus, horaris, durada de la concessió i vetllar 
perque les diferents actuacions no malmetin el 
patrimoni i siguin adients al seu carjcter phblic. 
Encara és aviat per veure com resisteix Ba pressi6 
del mercat i fins a quin punt condiciona i modi- 
fica l'oferta inicial i els objectius. H a  de ser con- 
siderada una proposta valida, original i atrevida, 
perb no imitable (RUIZ ZAPATERO, 1997: 176). 
Vegem per que. 

Damunt dels murs excavats s'ha reconstrui't 
la ciutadella a partir de la informació obtinguda 
durant l'excavació i mitjan~ant l'arqueologia ex- 
perimental i els suggeriments etnogrifics. El re- 
sultat és que s'ha alsat un poblat ibkric sobre les 
restes &un altre d'auttntic. En realitat, el model 
Calafell utilitza tots eh  recursos de les propostes 
dels parcs delsense arqueologia, 6s a dir, els ar- 
quebdroms i els parcs tematics, per actuar sobre 
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un jaciment real i aprofitar-se de l'explotació del 
valor afegit de I'autenticitat. La principal i més 
greu objecció a la fórmula és I'agressivitatlinten- 
sitat de la intervenció sobre el patrimoni. La re- 
~rersibilitat ts absolutament fictícia, per més que 
<argumenti sobre el paper, i el patrimoni queda 
literalment sepultat per la recreació. Amb la le- 
gislació a la m i  (articles 39 de la Ley 1611985 
del Patrimoni0 Histórico Espafiol i 35 de la Llei 
911993 del Patrimoni Cultural Catala) hauria 
estat, simplement, irrealitzable; la no declaració 
com a bé cultural d'interks nacional (BCIN) va 
fer possible un seguiment menys rígid per part 
dels brgans administratius competents i deixa 
l'autoria en mans d'arqueblegs i arqueblogues. 
També és cert que l'explotació posterior i les ne- 
cessitats de conservació i manteniment han im- 
posat les seves condicions, visibles, per exemple, 
en el volum constriiit en pedra i en la superfície 
de pedra vista, clarament excessiu i excessiva 
respecte a l'arquitectura ibkrica molt més pro- 
cliu a pastar fang, als alqats de tovots -i potser 
de tapia- i a I'arrebossat de parets i murs. 

Malgrat els problemes mencionats i un cert 
((síndrome Disneyhndia)) (efecte cartró-pedra), 
Calafell constitueix una experikncia que hem re- 
colzat sense reserves pel seu caricter innovador, 
per semblar-nos una hipocresia escandalitzar-se 
per la falta de respecte al patrimoni, quan són 
centenars els assentaments ibkrics que es degra- 
den i es destrueixen quotidianament i perquk la 
mateixa ciutadella hauria sucumbit a la pressió 
immobiliiria de no haver estat pel projecte rea- 
litzat. Per altra banda, si ens atenem a una nor- 
ma basica en la comunicació, mesurar la ¶uali- 
tat en el punt receptor, el resultat no ofereix 
dubtes: els i les visitants en surten encantats. 
Ara bé, amb la mateixa claredat manifestem que 
no ens sembla un exemple a imitar, si no és en 
circumstBncies molt especials. 

Patrimoni, especfade i turimte 

Els i les professionals del patrimoni hem dye- 
vitar caure en la trampa &intentar competir en 
el terreny de l'espectacle. A més de ser absurd i 
$'efectes nefastos per al patrimoni, la batalla 

esta perduda per endavant. No es tracta de com- 
petir amb els parcs tematics de Disney, Port 
Aventura o Terra Mítica, ni tants sols amb els 
arquebdroms. La difusió del passat histbric sí 
que es pot convertir en espectacle; i pot ser no- 
vel.lat, dramatitzat o recreat cinematogrifica- 
ment amb i'xit evident. L'arqueologia també, i 
els arquebdroms i la disneylització no tenen per 
quk ser rebutjables. Alliberar la divulgació dels 
condicionants de la conservació i el rigor i optar 
per les reconstruccions ideals té avantatges ob- 
vis. A 35 quilbmetres de París i a BO de B'aero- 
port Roissy-CharPes de GaulPe, hi ha el Parc 
Astkrix, que celebra el seu des? aniversari. Al vi- 
sitant se li ofereix una programació que varia 
mensualment, hotel de tres estrelles, bungalows 
i tota mena de serveis; a més, als espectacles de 
gladiadors s'hi afegeixen atraccions com YOxi- 
genarium, etc. I és un exemple entre molts ... En 
un món on el poder de les imatges imposa les 
seves lleis a la realitat, les imatges semblen més 
reals que la mateixa realitat i la simulació adqui- 
reix una for$a torbadora, el límit entre la realitat 
i el simulacre tendeix a debilitar-se i, en P'imagi- 
nari social, la percepció de la realitat Cs substi- 
tui'da per les seves imatges. En aquest món, la 
capacitat persuasiva de Ees tecnologies de k'hipe- 
rrealisme i la simulació és tan eficas o mis  que 
la realitat, la qual, simplement, no esta de mo- 
da. Passa el que I. de Sola-Morales anomena I'e- 
fecte parc ternatic sobre la recepció del patrimo- 
ni (SOLA-MORALES, 1999: 2 1). Aquesta cultura 
típicament postmoderna respon als mecanismes 
de mercantilització, de conversió en mercaderia 
capitalista en la societat de l'espectacle (DE- 
BORD, 1976). 

Per altra banda, la recerca d'a116 que és diver- 
tit inclina, sense que calgui desitjar-ho explicita- 
ment, a desviar l'atenció vers l'espectacle, i con- 
vé recordar aquí on porta, a cert periodisme i a 
certa televisió, el pinic de resultar avorrits i l'ob- 
sessió per resultar divertits a qualsevol preu 
(BOURDIEU, 1997; 1999). El tractament del pa- 
trimoni, la seva conservació i difusió han de 
desenvolupar un discurs propi i aixb exigeix 
prioritzar altres valors, fonamentalment I'auten- 
ticitat, el referent d'allb veritable i garantir la 
protecció. En els parcs arqueolbgics i en la pre- 
sentació de jaciments, la prioritat de ja integri- 
tat, la significació histbrica i el potencial cienei- 
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fic han de prevaler per damunt del consum re- 
creatiu (Ruiz Zapatero, 1998: 18). Els mitjans 
audiovisuals i la realitat virtual amb tota la seva 
sofisticació h n  possible avui dia observar la sen- 
tencia ccconservació m k i m a  i restauració mini- 
ma)) amb presentacions atractives i imaginati- 
ves, sense haver de recórrer a reconstruccions. 

EP fenomen del turisme cultural ha convertit 
el patrimoni en un recurs en &a. Fa uns anys, 
A. Carandini havia de batallar i fer ús de retbri- 
ca brillant per guanyar adeptes i transmetre el 
seu missatge: era possible convertir B'arqueolo- 
gia en riquesa viva (CARANDINI, 1979; 1984: 
155-1 58). Avui es repeteix reiteradament que 
I'arqueologia és un negoci rendible en altres pay- 
sos europeus i que (cels jaciments arqueolbgics 
són pous de petroli)) (M. COLLAIIDE, 1990; citat 
a ~ A M ~ ~ I L L O ,  1995-1996: 310). El turisme de 
serveis, el turisme cultural, en les seves diferents 
modalitats: rural, ecoturisme, tercera edat, etc., 
genera ingressos cada cop més importants. Apli- 
cat al patrimoni arqueo'ibgic aixb és bo, encara 
que no sigui I'objectiu, si no es perd de vista el 
seu cariceer pilblic, perqut: permet construir 
polftlques que efectivament no tinguin el guany 
con1 a nord, la privatització com a instrument i 
la degradació com a conseqükncia. Per al patri- 
moni no és només una qüestió de trobar noves i 
igils formes de gestió, noves maneres d'implicar 
la societat, Pes empreses i fundacions, sinó una 
qüestió de supervivhncia. Com P'abandonament 
de In de the bestfir the most ja no és pri- 
vatiu de Ba Gran Bretanya governada per Marga- 
ret 'Hjcher i el flagell neoliberal, com diria I? 
Bourdieu, escombra Euroga i el món (BOUR- 
DIEU, E999), el patrimoni arqueolbgic es veu 
obligat a adaptar-se cada cop més a f6rmules se- 
miprivades i a alimentar-se dels recursos que és 
capac; de generar (BARIIIL, 1996: 3 17-327). 

E1 patrimoni 6s un bé PrigiP; més, fins i tot, 
que el medi natural. La sostenibilitat ha de ser 
quelcom més que un eslbgan o un reclam publi- 
citari en la promoció i el mirqueting. Harmo- 
niezar turisme i conservació exigeix desenvolu- 
par un turisme de qualitat, no massiu, dirigit a 
visirnnts individuals o segments determinats de 
Pa pobíaci6 i excepcionalment als grans opera- 
dors. Un turisme sostenible, integrat en un 
medi natural o urbd, de baix impacte, amb la 
conservació com a primer objectiu, recolzat en 

un segment de demanda específic amb una for- 
ta capacitat &atracció del be cuitural presentat. 
L'explotació turística exigeix una prk ia  avalua- 
ció de benefici i risc: ajudar; a la creació de ren- 
da, perb suposari un risc de degradació que ha 
de ser minimitzat rebutjant la filosofia del tribut 
necessari (CAMPILLO, 1995- 1996: 3 1 I). El tu- 
risme cultural té grans i evidents avantatges: a 

més de tenir un impacte menor que el conven- 
cional es distribueix al llarg de tot I'any, i s  
menys estacional i pot ajudar a fer renéixer i'ar- 
tesania, els oficis tradicionals i el finansamen1 
de restauracions i recreacions (BARRIL, 1996: 
324). En qualsevol cas, el patrimoni mai no 
hauria de ser moneda de canvi turístic i les da- 
rreres recomanacions de YICOMOS assenyalen 
les activitats turístiques com una amenac;a greu 
per a la conservació (GONZALEZ, 1999: 262- 
263). 

Cónseruar, conerva~  .. 
Qu2, com iper qzlk 

La nova sensibilitat vers eB patrimoni i la 
nova actitud davant del públic té una altra ver- 
eent en el tractament de les restes, en la forma 
com es rehabiliten i s'integren en el paisatge de 
les ciutats i la vida cultural. Les intervencions 
urbanes tendeixen a fragmentar el patrimoni 
com a conseqü&ncia de les intervencions en di- 
ferent temps i espai, distintes condicions de 
conservació, etc., generant solars amb sestes ar- 
queoibgiques, sovint conservats sota d'edificis 
en soterranis, aparcaments, o integrats en espais 
destinats a usos comercials. La presentació al 
públic i el manteniment no resulten senzills i Ba 
major dificultat, degut a la seva fragmentarietat, 
rau a aconseguir que tinguin sentit en si maeei- 
xos i, alhora, integrar-10s en un discurs global, 
intel.ligible i coherent amb la forma urbis i la 
histbria de la ciutat. Tots els grans nuclis urbans 
amb ciutats romanes al subsbl han de fer front a 
aquest problema. 

La relació present-passat, antic-nou, i la in- 
corporació al teixit urbA no resulta facil. La nova 
sensibilitat vers el passat i els seus monuments i 
la voluntat d'integrar-10s en la vida social i cul- 
tural moderna qüestiona l'oreodoxia conserva- 
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cionista basada en l'escrupulós respecte i la 
transmissió de les restes a les generacions futures. 
Avui les intervencions sobre el patrimoni arqui- 
tectbnic i arqueolbgic es reivindiquen com a ac- 
cions creatives, filles del present, i s'anteposen 
com a objectiu principal &una recuperació al  ser- 
vei de la ciutadania; la conservació, i fins i tot la 
rehabilitació com a restitució del primer estat, 
deixen pas a la rehabilitació com a recuperació 
per a ús social, i el discurs histbric esdevé secun- 
dari. El recurs a I'arqueologia s'ha convertit en un 
subterfugi destinat més a legitimar les juxtaposi- 
cions arquitectbniques que a entendre la lbgica 
histbrica dels edificis antics, que esdevenen un 
suport passiu i esteticista de l'obra nova, I'única 
que es considera mereixedora d'atenció cultural 
(BARRERA-RIU, 1999: 55). Sense cap dubte, 
aquesta tendencia dominant ha tingut una de les 
formulacions més conflictives en l'actuació de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la 
Generalitat Valenciana en el teatre roma de 
Sagunt, portant la lbgica l'extrem. La critica rigo- 
rosa de les rui'nes romantiques i de les interven- 
cions mimetiques, així com de la prbpia imatge 
del teatre, en tant que reconstrucció falsa, i la vo- 
luntat de recuperar el concepte i la funció de 1'0- 
bra arquitectbnica antiga, portaren a construir 
un teatre nou sobre les velles restes (JUNYENT, 

1996). En comptes de recuperar un monument, 
Giorgio Grassi i Manuel Portaceli van construir- 
hi a sobre un teatre nou a major glbria del segle 
xx i dels nous usos culturals previstos. El resultat, 

al marge d'altres consideracions, és que per al vi- 
sitant actual la superfície original romana visible 
representa menys d'una quarta part, que, parado- 
xalment, correspon a les zones més afectades per 
les antigues restauracions. Una forta polemica 
ciutadana va acompanyar les obres que van ser, 
finalment, declarades il.legals pel Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 
(1993). El Tribunal Suprem encara no s'ha pro- 
nunciat; ha deixat refredar durant anys el tema i 
haura d'emetre una sentencia sdombnica per no 
afegir a la cadena de disbarats la bogeria d'un en- 
derrocament imposible. 

L'actual fase errBtica i expansiva de I'arqueo- 
logia produeix situacions altament contradictb- 
ries que també es donen en la presa de decisions 
sobre que i com es conserva. La falta de políti- 
ques globals i de criteris definits fa que el pes de 
les circumstancies concretes, la pressió immobi- 
liBria o dels promotors, siguin públics o privats, 
la pressió ciutadana, etc., resultin decisives amb 
resultats contradictoris, si no absurds i lamenta- 
bles. Hem afirmat en altres ocasions que avui es 
destrueix més patrimoni arqueolbgic que mai, 
aixb sí, mitjansant intervencions arqueolbgi- 
ques i amb l'aval de l'administració (JUNYENT, 

1995). També es conserva més, perb sovint la 
decisió correspon a un simple blanqueig de la 
intervenció o a la torna de l'operació una vegada 
obtinguda la plusvAIua. En qualsevol cas, es di- 
lapiden recursos i -encara pitjor- les restes 
conservades es giren contra el propi patrimoni 

Excavació arqueolbgica 
dlurghncia a .Can 
Iioquetn IIn (Est), 
Sabadell. 
(Direcció dels treballs i 

fotografia: Antoni 
l'alomo i Alba Rodríguez 
- Arqueolític). 
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en convertir-se en evidencies de I'absurd de cert del Fondo del Roig (Cunit, Tarragona), conser- 
conservacionisme. Tres exemples recents: la ba- vada patkticament sota d'un pont i entre els pi- 
silica paleocristiana que llangueix en un par- lars que aguanten l'autopista, després de ser de- 
quing sota la superfície comercial d'Eroski (Tar- clarada BCIN. En tots tres casos a la destrucció 
ragona); les restes ibkriques amnistiades (?) de del patrimoni s'hi afegeix la farsa d'una conser- 
Les GuBrdies, ara plantades als afores del Ven- vació costosa, convertida en testimoni d'una 
drell (Tarragona), i I'explotació agrícola ibkrica doble estafa social per I'alt cost i els resultats. 

Detall dc la intervencici 
arqueolbgica al pirquing 

d'Eroslci (Tarragona). 
(Foto E. Picns). 
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