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Les arrels. .. i el seu autor 

((Aquest llibre [. . .] aspira a ésser un assaig deprehistdria de Catalunya)). 

M .  TARRADELL. Introducció a la primera edició de 
Les arrels de Catalunya, 1962 

((Quk és el que més t'apassiona de I'arqueo- 
logia? La histbria. D e  fet, n'hi ha  de dues menes, 
d'arqueblegs. Els uns estudien l'art antic i cerquen 
monuments i mosaics. Els altres són historiadors 
que, en lloc d'estudiar els documents escrits, estu- 
dien les pedres. Els primers no fan histbria social i 
econbmica, no els preocupa qu& menjaven elspri- 
mers pagesos d 'dquest país. A m i  mi'nteressa l'estu- 
di de La societat.), Així responia M.  Tarradell a 

Montserrat Roig en el curs d'una entrevista que 

aquesta li féu a finals dels anys 70.' A banda del 

fet que, com en el cas d'altres destacats arqueb- 

legs catalans, la tasca de revisió historiogrifica 

de Miquel Tarradell encara estB per fer, ningú 

millor que ell mateix per a definir el que consi- 

derava el seu objectiu científic. 
En el panorama de la dita Escola Catalana 

&Arqueologia, de la qual es considerava mem- 
bre, de la mateixa manera que es considerava 
alumne de Bosch Gimpera, tot i que mai no ho 

fou d'una forma directa, la figura de Tarradell 
destacB sempre per la capacitat de síntesi, per la 

tendkncia a identificar regularitats i treure'n 
conseqiikncies, per detectar on era el problema, 
la contradicció. En un altre ordre de coses, se 
significava per la immensa curiositat i per l'arre- 

lament a la realitat, ja fos aquesta les formes de 
vida quotidiana dels indrets que havia conegut 
o la intel.lectualitat dels Pai'sos Catalans. 

Perb tenia una altra qualitat: la facilitat d'ex- 

pressar-se oralment de manera que resultava 

brillant i atractiu i sabia fer-se entendre per 

qualsevol mena d'interlocutor. Sovint, interca- 

lava ankcdotes en les seves exposicions, ankcdo- 

tes, perb, que sempre tenien una finalitat il.lus- 
trativa que les ultrapassava. Per exemple, el 

diferent sentit del temps en la cultura Brab, que 

explicava per mitjB &episodis molt divertits que 
havia viscut en la seva estada al Marroc; o bé les 

regions naturals dels Pai'sos Catalans a través 
dels diferents pans que s'hi elaboraven.. . D'a- 

questa mena d'explicacions podia passar facil- 

ment a comentar un poema de Riba o de Ka- 
vafis. Sabia connectar i, a la vegada, expressar-se 

amb rigor i Ilui'ment, era un gran divulgador. 
Veritablement, per a ell, la metodologia no era 

més que un mitjB, que jo gosaria dir que troba- 
va necessari, imprescindible -i pel qual s'inte- 
ressava vivament (estratigrafia i datació absolu- 
ta)-, perb merament instrumental. El que li 
agradava eren les síntesis, i aquest fet es reflec- 
teix clarament en la seva obra: Les arrels de Cata- 
lunya n'és un exemple, perb no I'únic. El mateix 

autor, en la introducció a la primera edició, de- 
fineix l'obra com una visió panorBmica de la 
prehistbria, com un assaig. Algun cop es queixa- 
va que en el panorama de l'arqueologia catalana 
faltaven aportacions assagístiques i de síntesi i 

I .  R c ~ r o d ~ i i d a  a Homenatge a Miquel Tdrradell. Barcelona: Curial, 1993, p. 18 
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que, fins i tot, aquesta forma de presentació de 
les interpretacions era mal vista per alguns dels 

seus col~legues. La capacitat de connectar amb 

la gent i de contagiar entusiasme foren la base 

de la seva tasca com a professor universitari, es- 

pecialment en I'etapa a la Universitat de Valtn- 

cia. Ras i curt, Miquel Tarradell en aquest sentit 
era brillant. 

Crec, perb, que posar per escrit les seves ide- 

es no li agradava gaire.2 Era com si, un cop ha- 

gués sintetitzat un problema, ja no tingués gaire 

interks a posar-ho per escrit, ho trobava tediós 

(tal com ell mateix explica en la introducció a El 
País Vdlenciano del neolític0 a la iberización, la 

seva muller -que també era arquebloga- era 

la seva millor col.laboradora i qui fins a la seva 

mort l'ajuda, en molts aspectes, entre ells el de 

la sistematització de dades). Tanmateix, els seus 

períodes més brillants, felisos i professional- 
ment productius foren (cel període marroquí)) 

(1948-1955) i el ((període valencia)) (1957- 

1970). Cal tenir en consideració que els que 

com jo el varem tractar durant els anys barcelo- 

nins, a partir del 70, no vam conkixer una per- 

sona fel i~.  Quan va arribar a Barcelona era un 

home profundament ferit, ni ell ni la seva famí- 

lia es van poder recuperar del sui'cidi del seu fill 
gran. Tot l'edifici familiar s'aguantava sobre la 

columna que formaven Tarradell i la seva dona, 
Matilde Font. Poc després de l'arribada a Barce- 

lona, aquesta emmalaltí de mort. La seva per- 

dua va resultar insuperable per a Miquel Tarra- 
dell, ((com si <haguessin trencat unes cordes al 

seu  interior^^. Tot i així, els que el tractarem en 

aquests anys fórem afortunats. Se li han anat de- 

dicant al llarg dels anys articles i entrevistes que 
n'han destacat la' figura professional i cívica, al- 

guns homenatges acadkmics que n'han ressaltat 

la vBlua com a professional i com a persona 
molt compromesa i vinculada a la seva terra, 

Catalunya i els Pai'sos Catalans, perb tot aixb no 

pot expressar la riquesa del tracte directe amb 

ell. Estic segura que, com jo, tots els seus alum- 

nes recorden amb melangia les estones a 
Mallorca, sota el ((pi de Formentorn o a sa plaGa 

d'Alcúdia: suggerent, atractiu, divertit, a vega- 

des contradictori, a cops enfonsat ... 
La figura de Miquel Tarradell és indestriable 

del seu compromis cívic: sempre defensi el con- 

cepte de Pai'sos Catalans i, a part de I'activa tas- 
ca que en aquest sentit porti  a terme durant 

l'estada a Va lhn~ ia ,~  desbordant d'iniciatives, 

endega -en col~laboració amb Max Canher i 
l'editorial Curial- la publicació d'una revista 

de prehistbria dels PaYsos Catalans, Fonaments, 
I'any 1978, ja en la seva etapa barcelonina. En 
els anys de gestació de la revista moriren 

Matilde Font, I? Bosch Gimpera i Lluís Pericot 
(que havia estat professor de Tarradell). Aquest 

darrer, jubilat, encap~alava el Consell Assessor 

de la Direcció de la revista i obria el primer nú- 

mero amb un article dedicat a Breuil. En el prb- 

leg a aquest primer número Tarradell defineix 

breument els objectius polítics i editorials de la 
revista. En el primer d'aquests aspectes es pro- 

posa reprendre la tradició de publicacions de 
prehistbria en catala estroncada des de la fi de la 

República i basar-se en el concepte Pai'sos 
Catalans perque ((resulta el més idoni del punt 

de vista científic per a l'estudi del passat, car és 

un territori que té una personalitat coherent, 

fins i tot abans que constituís una naciÓ~.5 

De la seva tasca professional al Marroc, i més 
en concret de les seves excavacions a Lixus, des- 
taca -a més de la significativa contribució al 

coneixement de la prehistbria marroquinaG- la 

2. Amb tot, la seva bibliografia compta amb més de 200 títols (N. TARRADELL-FONT (1993).  bibliografia bisican. Dins: 
Homenatge a Miquel Tdrradell. Barcelona: Curial, p. IX-XXIII). 

3. Entrevista amb Montserrat ROIG (1993). .Les arrels del paisn. Dins: Homenatge a Miquel Tdrradell. Barcelona: Curial, 

p. 19. 
4.  J. P A D R ~ ,  M .  PREVOSTI, M.  ROCA, J. SAN MART^ (1993). aEl professor Miquel Tarradell i Mateu),. Dins: Homenatge a 

Miquel Tarradell. Barcelona: Curial, p. 111-VIII. E.A. LLOBREGAT (1993) NM. Tarradell: nacionalista, arqueBleg i historiador)). 
Dins: Homenatge a Miyuel Tarradell. Barcelona: Curial, p. 25-33. 

5. M .  TARRADELL (1978). aPrhleg)). Fonaments, núm. 1, p. 5. 
6. N.. .sa place dans la connaissance du Maroc antique a été tres importante: non seulement par ses fouilles de Tamuda 

et de Lixus, par ses recherches sur le Maroc punique mais aussi et surtout par les progres qu'il fit faire B la l'réhistoire maro- 
caine, notamment au Néolithique, au Chalcolithique et i 1'8ge du bronze. Jusqu'i present, toutes 1es.recherches postérieures 
n'ont fait que confirmer ou préciser ses hypotheses et ses propositionsn. G. SOUVILLE (1993). ííL'apport de Miquel Tarradell 
i la Préhistoire marocaine)). Dins: Homenatge a Miquel Tarradell. Barcelona: Curial, p. 43-47. 
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Visita a l'aqüeducte de Sant Jaume dels Domenys a finals dels 70. 
D'esquerra a dreta, J. Bellmunt, Núria Tarradell, Miquel Tarradell, N. Rafel i J. Ferrer. Miquel Tarradell tingué una gran 

facilitat de tracte amb les persones aficionades a I'arqueologia, per a les quals sempre disposava de temps. 

seva aportació a l'impuls dels estudis sobre la 
colonització fenícia, el plantejament &un perio- 

de precolonial i un altre de colonial com a expli- 

cació al desfasament entre les datacions textuals 

i les arqueolbgiques, i la definició d'un horitzó 

colonial antic caracteritzat per les cerimiques de 

vernís roig.' Unes investigacions que li han pro- 

porcionat un lloc destacat en la histbria de la in- 
vestigació de la colonització fenícia: {{La labor 

en solitari0 de Tarradell a 10 largo de la década 
de 10s 50, se caracterizó por su lucidez para 

plantear 10s problemas de la investigación y su 

originalidad en las interpretaciones 
Les arreh de Catalunya fou un llibre escrit a 

Valencia, en una fase de hlenitud en la qual 
comptava ja amb un bagatge significatiu i divers 
(estades als Estats Units, Andalusia, París i el 

Marroc) que contribui'a a singularitzar els seus 

punts de vista científics i, en certa manera, a 
prendre distincies. Es publici simultiniament 

una altra obra cabdal, tot i que amb una genesi 

diferent, molt més llarga: El País klenciano del 
neolitico a Id iberiación. Ensayo de sintesis (Valen- 

cia 1962), on, entre altres qüestions, repren el 
tema de la cultura de 1'Argar i el Bronze Valencii 

els aspectes fonamentals del qual havia ja fixat en 

la seva tesi doctoral, de la qual publica una res- 

senya al I CNA. El subtítol de l'obra és una de- 
claració &intencions que, altre cop, incideix en 

la seva tendkncia a I'assaig i la síntesi. El mateix 
any, amb Les arrels ... i el Pais valenciano ... Tarra- 
del1 sistematitza i posa per escrit els seus coneixe- 
ments i interpretacions sobre la prehistbria de 
Catalunya i del País Valencii. Poc abans, el 
1961, havia vist la llum una altra obra impor- 

tant9 dedicada a la cronologia absoluta (basada 

7. Entre altres: M. TARRADELL (1954). .Las excavaciones de Lixus y su aportación a la cronologia de 10s inicios de la ex- 
pansi6n fen icio-cartaginesa en el Extremo Occidenten. Dins: Actas de la NSejiÓn de los Congresos Internacionaks de Ciencias 
Prehistóricm y Protrohistóricas. Madrid, p. 789-796. 

8. J.L. LOPEZ CASTRO (1992). ((La colonización fenicia en la Península Ibérica: 100 años de investigación)>. Dins: La co- 
lonizacidn finicia en el szlr de la Peninsuh Ibérica. 100 años de investigarión. Almeria, p. 24. 

9. ((Ensayo de estratigrafia comparada y cronologia de 10s poblados ibéricos valencianes,>. Saitabi, 1961, X :  3-20. 
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en el vernís negre) i relativa dels poblats iberics 

valencians en la qual, a més, incidia en I'existen- 

cia d'una crisi en la segona meitat del segle ~v que 
posava en relació amb el tractat del 348 aC entre 

Roma i Cartago, una proposta que, tot i matisa- 

da, la investigació posterior ha confirmat.1° 

Com a persona ((apassionada per la histbria i 
a qui interessava l'estudi de la societat)) (recor- 

dem que són les seves paraules) no tardi gaire a 

interessar-se pels aspectes econbmics de la pre- 
histbria, aleshores un camp prhcticament erm. 

Fruit d'aquest interks fou l'organització, el 1968, 
de la la Reunión de Historia de la economia anti- 
gua de la Península Ibérica per omplir un buit 

que ell considerava, i així ho diu al prbleg de la 
publicació, lamentable. Algunes de les afirma- 

cions que fa en el prbleg en qüestió són d'espe- 

cia1 rellevhncia per situar la figura professional 

de Tarradell. D'una banda, (c.. . debemos aspirar 

a hacer historia de 10s períodos primitivos como 
si se tratara de otra época cualquiera, con la úni- 

ca diferencia derivada de 10s distintos tipos de 

documentos que se manejan en uno y otro caso, 

sin perder de vista la limitación a que estamos 

sometidos por la pobreza y escasez de las infor- 

maciones. [. . .] . . .conviene ver hasta qué punto 

nuestros estudios están maduros para incorpo- 
rarse a las grandes líneas de la historia de hoy, en- 

tre las que la problemática socio-económica está 

en lugar preeminente))." I, de l'altra, anuncia un 

futur enfocament ecolbgic: (c.. .mis adelante he- 
mos de ensayar la tendencia a comprender mis 

estrechamente 10s marcos geográficos que sirven 

de fondo a 10s fenómenos históricos.. .)).I2 

En major o menor mesura, tots som fruit 

d'una epoca i a Miquel Tarradell li toca de viure 

en un període durant el qual, a nivell general, 
triomfaven els ~aradigmes migracionista i difu- 

sionista i, a nivell local, es vivia en la penombra 

intel.lectua1. La crisi del dogma il.lustrat del pro- 

grés que es produeix a finals del segle xx marca 

l'inici d'una etapa significada per la creensa en el 

conservadorisme de la conducta humana, amb 

l'auge subsegüent del factor etnicitat com a mo- 

tor histbric i, en conseqü&ncia, amb el descaval- 

cament de l'evolució com a factor de canvi cultu- 

ral. La migració, la invasió i la difusió passen a 

considerar-se les causes més importants del can- 

vi. Tant Bosch Gimpera com Tarradell tenen un 

marcat caire difusionista, tot i que caldria aquí 

introduir moltes precisions -que ultrapassen la 

voluntat d'aquestes línies- tant en relació a 1'0- 

bra de Bosch com a la de Tarradel). 

A El País klenciano.. . Tarradell, en tractar 

del neolític, s'aparta de la ((hipbtesi africana)), un 

paradigma clhssic en els estudis hispinics en la 

superació del qual tingué un paper molt relle- 

vant, i afirma que ( c .  ..el origen oriental parece 

evidente)).'3 Fou un ccantiafricanista)) significat. A 
Les awels.. ., en parlar de ((les arrels remotes)), ex- 

posa els motius per refusar la hipbtesi capsiana i 
insisteix en la difusió del neolitic des d'orient per 

via marítima.14 Desorés de tractar el neolitic an- 

tic amb cerhmiques impreses (la ((cultura de les 

coves)) de Bosch), revisa la qüestió d'una segona 

fase neolítica representada per la cultura dels se- 

pulcres de fossa. Exposa els arguments contraris 

a la suposada unitat del litoral oriental de la pe- 

nínsula en aquest ~er iode  (cultura d'Almeria)15 i, 

en el seu lloc, proposa -seguint Maluquer i Ber- 

nabó Brea- una estreta vinculació de 1'hrea ca- 

talana amb Europa occidental.16 Torna a mani- 

festar la seva adhesió al difusionisme orientalista 

en parlar de I'eneolític: ((Seria pues el mundo 

eneolític0 la segunda gran oleada de civilización 

que partiendo del Próximo Oriente y del 

Mediterráneo Oriental habría alcanzado nuestro 

sector europeo, . . .)),17 ( c . .  .unes migracions "co- 

lonials" a la recerca dels metalls occidentals, pri- 

mer el coure i després l'estany, són perfectament 

acceptables)) (referint-se a VSP i Millares);18 en 

10. A. Ru~z ;  M. MOLINOS (1993). Los iberos. Análisis arqueológico de unproceso histórico. Barcelona: Crítica, p. 217 i s. 
11. Estudios de Economia Anttgua de la Peninsuh Ibérica. Barcelona: Vicens-Vives, 1968, p. 9 i 10. 
12. Estudios.. ., p. 10. 
13. M. TARRADELL (1962). El IJais Vdlenciano del neolitico a la iberización. Ensayo de síntesis. Vnlkncia: Universitat de 

Valencia, p. 68. 
14. M. TARRADELL (19912). Les arrels de Catalunya. Barcelona: El Observador de la Accualidad, p. 70. 
1 5. Les arrels. .., p. 85. 
16. Les arrel.. ., p. 92. 
17. El Pais Valenciano.. . , p. 125. 
18. Les arrels.. . , p. 134. 
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definitiva, ((En grans línies podem dir que l'tpo- 
ca eneolítica és una nova onada que partint dels 
grans centres creadors orientals -i ho escrivim 
en plural perqui: no era un sol país concret- es 
va estendre cap a I'oest, en bona part aprofitant 
les comunicacions marítimes. Sembla que es re- 
petí, doncs, perb d'una manera molt més accen- 
tuada, el mateix panorama que hem dissenyat 

en parlar del Neolític.. .)).I9 Considera l'eneolí- 
tic catali representat pel binomi megilits-coves 
&enterrament col.lectiu, que interpreta com el 
reflex d'una dualitat econbmica: ramaders en el 
primer cas, agricultors en el segon; i incorpora 
una lleu matisació a la seva marcada postura di- 
fusionista i orientalista: ((Tot, perb, vingué &O- 
rient? Cal dir que la hipbtesi orientalista que ha 
dominat aquests darrers anys gairebé totes les 
visions de la prehistbria europea -i que potser 
ha anat una mica massa lluny- fou precedida 
per una altra de signe totalment contrari. El 
món megalític era considerat, primer, una crea- 
ció de 1'Europa nbrdica. Després sorgí la hipbte- 
si de I'origen a l'oest de la Península Ibkrica, dels 
territoris on avui hi ha Portugal. Les darreres 
notícies de les anilisis de C14 sembla que do- 
nen dates molt altes per a certs megilits de 
Bretanya. Fins i tot acceptant, com fem nosal- 
tres, I'arrel oriental del corrent eneolític, cosa 
que avui no sembla gaire discutible, potser 
caldri deixar un marge de possibilitats de crea- 
ci6 als pa'isos europeus d'occident. Sobretot en 

relació a certs aspectes dels megilits)).20 Cal te- 
nir en consideració que en aquells moments no 
es comptava amb cap datació absoluta per al 
País Valencih i Catalunya. En aquest sentit, 
Miquel Tarradell es lamenta d'aquesta man- 
cansa i manifesta el seu criteri, meridianament 
clar, sobre el seu maneig: (c.. .Puede tenerse mis 
o menos confianza en el C14. Ahora bien, dado 

que es el procedimiento Único para tener fechas 
absolutas en prehistoria, se impone aceptarlo o 
rechazarlo en bloque. La casi totalidad de 10s 
prehistoriadores hoy 10 aceptan. Lo que no es lí- 
cito es aceptarlo cuando las fechas que da resul- 
tan coincidentes con las teorias previas de cada 
autor y rechazarlo cuando resulta 10 contra- 

r i ~ ) ) . ~ ~  Quan a El Pais Vdlenciano.. . tracta del 
món arghric, resumint i actualitzant les seves te- 

sis anteriors,22 destaca la delimitació que en fa, 
més restringida que la que havia fet Bosch i, com 
a conseqüencia, la definició d'un Bronze 
Valencii, fets per als quals es basa clarament en 
el concepte de cultura arqueolbgica creat per G. 
Kossinna (de qui fou alumne Bosch) i depurat, 
perfeccionat i divulgat per V. G. Childe: ((...para 
aceptar una unidad de cultura se precisa la exis- 
tencia de una serie destacada de elementos simi- 
lares que justifiquen una comunidad de vida, de 

ritos, de técnicas y de o b j e t o s . ~ ~ ~  Contribueix 
així de forma decisiva a l'impuls dels estudis re- 

gionals.24 Cedat del bronze anterior a la cultura 
dels camps d'urnes queda, en canvi, en el cas de 
Catalunya submergida en la nebulosa de ((Les 
epoques incertes)), capítol en el qual reuneix les 
evidencies relatives a les estacions de sílex, l'art 
esquemitic i totes les manifestacions arqueolb- 
giques fins a la ccindoeuropei'tzació)), que repre- 
senta cda incorporació del nostre país a un feno- 
men general de tota -o gairebé tota- 
l'Europa meridional)) després ccd'una epoca di- 

lui'da i re tardada~.~5 En passar revista a les 
evidencies i les interpretacions de la cccivilització 

hallstittican, segueix essencialment M a l ~ ~ u e r ~ ~  
i considera la ccindoeuropei'tzació)) de Catalunya 
un dels grans <(factors de trasbalsament)) que, 
juntament amb la presencia grega, generaran la 

cultura i b t r i~a ,~ '  una cultura que per a l'autor 
constitueix un ccsatel.lit del món clissicn. En 

17. Les arrels ..., p. 135. 
20. Les arrels ..., p. 135. 
21. El Pais Vilenciano ..., p. 74.  
22. M. TARRADELL (1750). .La Península Ibérica en la época del Argarn, Dins: Crónica del I CNA, Almeria 1949. 

Cnrtagena, p. 72-84. 
23. El País Vilenciano.. ., p. 166. 
24. M.I. MART~NEZ NAVARRETE (1 787).  Una revisión critica de la prehistoria espan'ola: la Edad del Bronce comoparadig- 

mn. Madrid: Siglo XXI, p. 344-345. 
25. Les arrels.. . , p. 163. 
26. J .  MALUQUER (1745-1746). <<Las culturas hallstitticas en Cataluña,r. Ampurias, p. ViI-viIi. 

27. Les arrels.. ., p. 237. 
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aparent contradicció amb I'afirmació que 

((aquests dos factors (es refereix a ((l'onada indo- 

europea)) i al'impacte grec))) havien de crear una 

col~lectivitat d'estructura molt diferent: és allb 

que en diem el món i b k r i ~ ) ) , ~ ~  afirma que la ma- 

jor part de produccions iberiques arribaren a Ca- 

talunya ja creades ((com un impacte vingut de 

sud a nord. [. . .] La veritat és que en algunes co- 

marques s'observa un canvi de poblament que 

sembla que podria ser un argument favorable a 

pensar que realment va haver-hi una transforma- 

ció provocada per uns agents externs. ¿Com s'ex- 

plicaria que fossin abandonades zones del pla, 

on havia viscut la gent hallstittica, de la primera 

Edat del Ferro, i la creació, de cop, dels poblats 

encimbellat~?)),~9 una idea que alguns autors han 

repres m0dernament.3~ 

De bon principi, Tarradell planteji Les ar- 
rels.. ., que decidí escriure ccpressionat amical- 

ment, per 1'il.lustre mestre Vicens Vives)),31 no 

com una obra especialitzada, per a arqueblegs, 

sinó com una obra divulgativa, orientació que 
justific; afirmant que ((En els resums hi ha sem- 

pre un tant per cent de falsedat i de traitió fins i 
tot de les teories de I'autor. No sols traduir és 

trair, també ho és resumir. Perb ¿hem de renun- 

ciar a informar les persones que tenen curiositat 
per saber I'estat de coneixements i dels proble- 

mes d'un món tan suggestiu com és el dels nos- 
tres predecessors més remots? ¿No és pitjor caure 

en el pecat de mandar in i~me?)) ,~~  idea que ex- 

pressi sovint al llarg dels anys.33 De fet, la reper- 

cussió de l'obra -sorprenentment gran, consi- 

derant la seva temitica- fou especialment mar- 

cada en ambients locals, erudits i entre historia- 

dors i humanistes, més que en I'imbit especialit- 

zat, fet del qual l'autor es p lan~ia .3~  

Com el mateix Tarradell remarca, Les arrels 
de Catalunya es publici al cap d'una mica més 

de 40 anys que vegis la llum la primera obra de 

síntesi dedicada al tema, Prehistdria catalana, de 

E Bosch Gimpera, de I'any 19 1 9. ((No voldríem 

que ningú pogués prendre les consideracions 

precedents com una crítica a les obres que s'han 

escrit abans sobre el mateix tema. Si hi ha unes 

diferencies de matis en la manera d'enfocar els 

problemes o de resoldre'ls, és, sobretor, perque 

cada llibre és fill del seu temps, i la prehistbria 

en mig segle ha evolucionat molt de pressa, com 

tantes altres coses.))35 Les seves prbpies parallles 

en la ja citada introducció a la primera edició de 

Les arrels són el millor pbrtic per a les col.labo- 

racions que es presenten en el dossier &aquest 

número de la revista COTA ZERO que, tot res- 

pectant I'estructura de I'obra de Tarradell, prete- 

nen ser-ne una valoració i una posada al dia, a la 

vegada que un homenatge a un personatge (que 

ens resistim a limitar amb I'adjectiu (carqueb- 

leg))) que ha estat significatiu no solament per a 

la nostra arqueologia, sinó també per a la nostra 

cultura. També aquestes col~laboracions, que te- 

nen com a objectiu presentar l'estat del coneixe- 

ment de la prehistbria catalana al cap de 40 anys 

de la publicació de la primera edició de Les 
arrels.. . , són filles del seu temps. 

28. Les arrels.. ., p. 237. 
29. Les arrels.. . , p. 267-268. 
30. 0. ARTEAGA, E. SAN MART^, J. PADRO (1990). aEl poblado ibérico delTossa1 del Moro de l'inyeres (Batea, Terra Alta, 

Tarragona))). Monogvajes Arqueolc?giques, núm. 7 ,  p. 154-156. J. SANTACANA (1993). aDifusi6n, aculturación e invasión: 
Apuntes para un debate sobre la formación de las sociedades ibéricas en Caraluñan. Dins: Cartago, Gaúiy, Ebzrsz~s y la in-  
jluencia púnica en  /os territorios hispanes, VI11 Jornadas de  arqueologiaafenicio-púnicn. Ibiza, p. 145-1 59. 

3 1. Les arrels.. ., prbleg a la segona edici6, s.p. 
32. Les arrels.. ., p. 28. 
33. B. POIICEL (1993). .Miquel Tarradell y la vida de las piedras)). Dins: Hornmatgc a Miquel  7irradell. Barcelona: 

Curial, p. 9. 
34. Les arrels.. ., prbleg a la segona edició, s.p.; i B. PORCEL (1993). ((Miquel Tarradell y la vida dc Ins picdrasn, Dins: 

Homenatge a Mique l  Tarradell. Barcelona: Curial, p. 9. 
35. Les arrels. .., p. 6-7. 
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