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Arqueologid per imperatiu 

I Assumpció Vila i Mitjd 

Escrivint, a quatre mans, un llibre sobre la 
histbria de la recerca sobre el Paleolític duta a terme 
a la Península, vaig trobar enunciat ja al segle passat 
pels pares &aquesta ciencia batejada com a arqueo- 
logia, I'axioma referent als seus límits: I'estudi de les 
restes materials, fonament exclusiu de I'esmentada 
ciencia, no ens permet explicar els aspectes ccno ma- 
terials)) de les societats passades (i com més passa- 
des, menys). Es a dir, la recerca arqueolbgica es tro- 
ba limitada pel registre, a través del qual no es pot 
accedir a les relacions socials, a quines eren les rela- 
cions entre la gent, quina era 1'0r~anitzaciÓ per 
aconseguir sobreviure, a si hi havia diferencies so- 
cials i en base a que ..., i molt menys saber quines 
eren les seves idees sobre el futur, la moral, etc. Es 
clar, doncs, que només podem fer descripcions i 
comparacions més o menys acurades dels materials, 
perb no podem proposar explicacions. 

Aquest vell axioma no ha estat mai discutit, 
ben al contrari, funciona explícitament o implici- 
tament encara ara, i ha marcat tota la recerca ar- 
queolbgica. Sí, perqut resulta que malgrat tot, se- 
gons diuen també els pares, aquests aspectes no 
materials són en realitat molt importants, són es- 
sencials, i necessitem coneixer-10s. 

La solució trobada per acostar-nos a aquests 
aspectes socials va ser recórrer a I'etnologia. A par- 
tir de descripcions prhiament homogenei'tzades 
dels actuals pobles ((primitius)), amb una anada i 
tornada completament acientifiques, explicaven 
(expliquen) el principi d'una histbria per analogia 
amb el seu final. Negaven així el principi de pro- 
grés lineal que, per altra banda, ells mateixos de- 
fensaven per a la societat humana. 

En realitat aquell axioma era una filigrana per- 
fecta per fer convincent I'existkncia &uns univer- 

sals convenients. L'explicació que pretesament es 
buscava ja la tenien; les troballes arqueolbgiques es 
limitaven a iklustrar un discurs molt concret que 
projectava cap al passat les relacions de poder ac- 
tuals per tal de fer-les intemporals, naturals, la 
qual cosa els donava un caracter &immutabilitat 
molt convenient per mantenir aquest status quo en 
el present. 

I I'acceptació de tot aixb va implicar que des 
de l'arqueologia com a tal no hi hagués autentica 
recerca en aquest sentit. Els canvis que evident- 
ment hi ha hagut en arqueologia des del segle pas- 
sat han estat sobretot provocats des de fora de la 
disciplina i molt lligats a aplicacions tecniques i, 
com a molt, a qüestions metodolbgiques. 

L'opció de fer arqueologia descriptiva i recórrer 
a l'etnologia per a I'explicació assumeix des del 
principi i sense escarafalls una paradoxa !global. 
L'organització social i el mode de subsistencia pre- 
sentats per a les societats prehistbriques eren uni- 
versals i practicament atemporals (duraven milers 
&anys), mentre que les peces de pedra o de cera- 
mica eren particularismes, reflex només de les ide- 
es de cada ((grup cultural)), prbpies de llocs molt 
específics i només canviaven quan venia altra gent 
que tenia la mateixa manera d'organitzar-se i de 
viure perb que, en tenir idees diferents, fabricava 
objectes també un xic diferents; passaven els anys i 
les ((cultures)), perb ((la vida)) continuava igual. 
Durant milers d'anys varen ser cccasadors-re- 
col~lectors)) que es movien constantment en fun- 
ció dels animals que casaven, en petits grups for- 
mats per famílies nuclears on les dones ja com- 
plien les seves funcions ccnaturals)), es a dir, parir, 
cuidar les criatures, netejar i ajudar el marit en fei- 
nes menors ..., coses que no les feien, evidentment, 



Ei O COTA ZERO n. 14, 1998. Vic, p. 73-80 ISSN 0213-4640 

capaFes de dirigir res. Perqut caps de grup també 
n'hi havia, perb eren, com avui i per definició, ho- 
mes. I és que I'analogia utilitzada ha estat, per i 
des de l'origen, androctntrica. En realitat les do- 
nes no existien, tot i que se'ns deia que eren inclo- 
ses en el masculí gentric ((homes)) (no insistiré en 
la qüestió semintica perqut voldria creure que la 
fal.licia d'aquesta afirmació ja és evident per a tot- 
hom). 

Amb tot aixb imposaren la definició & H U ~  
(tant a nivell biolbgic com social) a través d'allb 
assumit com a masculí i, conseqüentment, la invi- 
sibilitat de les dones. De tota manera no en varen 
poder ignorar la importincia en la reproducció, 
per la qual cosa la convertiren en un altre universal 
reduccionista, en l'inevitable destí natural de ma- 
res, que no només marcava individualment cada 
dona, sinó que els impedia participar en qualsevol 
altra acció social important. Així doncs, tot allb 
important ho  varen fer els homes, ho  inventaren 
tot, i aquesta cultura masculinament aconseguida 
es convertí en la cultura humana per definició. 

En algun cas, bé com a producte d'una mala 
conscitncia, bé com a justificant compensatori de 
la situació actual, bé com a mitji ben intencionat 
per reivindicar un possible canvi de la situació ac- 
tual, es reivindica el mite del matriarcat i de la do- 
minació femenina, almenys en el Neolític i a través 
d'un hipotttic culte a la deessa mare. Es pretenia 
fonamentar arqueolbgicament la universalitat del 
mite en les figuretes femenines i, an t r~po lb~ ica -  
ment, en residus ancestrals com ara el culte marii. 

La preemintncia masculina, o la divisió del 
treball, quedaria ratificada en l'evidtncia etnogri- 
fica actual i justificada en alguns mites per l'e- 
xisttncia &un matriarcat ancestral nefast, molt de 
I'estil del ((pecat original)), que la mitologia judeo- 
cristiana comparteix amb altres pobles. 

Des dels anys 70 i degut a les demolidores con- 
trapropostes vingudes de les professionals feminis- 
tes, l'antropologia (citncia que ha contribult molt 
a la generació &estereotips referits a l'ccesstnciaa de 
les dones) va haver de canviar, en la teoria i en la 
practica, plantejaments, o com a mínim discutir 
els models considerats indiscutibles. Es varen re- 
plantejar tant els estudis positivistes descriptius 
(etnoctntrics i androctntrics) de societats caGado- 
res-recol~lectores com les teories sobre I'origen i 
l'evolució de  l'espkcie humana. Sorgiren teories 
com ara el model de ala dona recol.lectora)) reivin- 
dicant el paper fonamental que tenia l'aportació 
productiva femenina, i prhctiques alternatives que 
posaren en crisi el model etnogrific estindard, 

unificador i cbmode que s'utilitzava en arqueolo- 
gia prehistbrica: rnonogimia i famílies nuclears, 
figura masculina o grups de vells com a autoritat, 
aportació alimentiria basicament masculina i la 
cacera com a activitat foiamental. 

La contraproposta masculina davant les críti- 
ques era, resumint, la següent. L'home canviant i 
millorant la cultura i la dona immutable parint i 
parint asseguda al ((campament basen mentre espe- 
rava el mascle que l'alimentés a canvi de favors se- 
xuals mitjan~ant els quals també aconseguia que 
no matés els seus fills. Cenamorament, la mo- 
nogamia i la fidelitat eren presentades com a ca- 
racterístiques humanes ancestrals, presents '(i per 
tant justificades) des de l'origen. 

Tot i el ridícul i I'inversemblant de moltes teo- 
ries i relats explicatius, el món arqueolbgic conti- 
nuava impertorbable. Com a molt s'esmentava les 
dones en les conclusions finals de les llistes de ma- 
terials trobats en alguna cova, quan es parlava d'a- 
gulles de cosir o punxons i, més tard, de la cerami- 
ca. Perqut eren per definició reflex d'activitats 
domkstiques, és a dir, femenines. 

Encara que algunes arqueblogues comencen 
de matisar, el pensament feminista no ha tingut 
fins ara un impacte significatiu en arqueologia. 
L'Acadtmia, dominada per homes i pel pensa- 
ment i les actituds androctntrics, no ho permet, 
tot i que no s'ha pogut eludir del tot perqut el 
bombardeig venia de totes bandes. Perb ja esta 
definit el que és seriós i el que no, quins temes, 
teories i mttodes són acceptables. I si vols ser ac- 
ceptada i cousiderada, no et convé dedicar-te a te- 
mes tan poc seriosos com des dones)). També esta 
consensuat q u t  és mereixedor de publicar-se, de 
formar part d'un congrés, d'obtenir diners per a 
investigar, i quines dones poden entrar en aquesta 
Acadkmia. S'ha arribat a la formulació d'un pen- 
sament únic i políticament correcte que dóna a 
les dones occidentals una ccquota de poder)) prt- 
viament definida i convenientment minoritiria. 
Es podria dir que {aplica amb txit la fórmula de 
canviar (l'aparen~a) perquk res (de I'essencial) no 
canvi:. En aquest cas les idees i les dones accepta- 
des serien aquelles que ara (tot i que abans podien 
haver rebutjat ((parlar de dones* per insignificant) 
s'enganxen al carro i ((troben)) les dones a la 
prehistbria o a l'kpoca que sigui, o les que es- 
criuen per revaloritzar les nfeines de  dones)) al 
llarg de la histbria. O que continuen descobrint 
que la ((missió)) de les dones era assegurar l'esdeve- 
nidor dels fills i que per aixb restringien el tipus 
d'activitats a desenvolupar. 
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Figura 1 

Es a dir, les que serveixen per reforsar els este- ficades com..., de cacera per a atrapar animals pe- 
reotips actuals i no discuteixen per res la metodo-. tits com ara llebres i guineus. Les xarxes (continuo 
logia ni arqueolbgica ni etnolbgica i molt menys el raonament de I'arquebloga nord-americana) per 
plantegen problemes interpretatius de base. ((definició)) són instruments propis de dones ja que 

En no canviar les bases metodolbgiques no po- per a utilitzar-les no fa falta gaire forGa i no cal 
den proposar cap explicació que sigui més consis- acostar-se a l'animal que es vol atrapar, és a dir, 
tent que aquella que des de l'extrem oposat posa- permeten practicar una cacera no perillosa (per 
ven els seus col.legues masculins més agosarats (als: aixb la fan les dones, ja que han de cuidar-se per a 
quals I'establishment masculí ((moderat, benpen- la seva feina basica: els fills). Per tant, les dones pa.. 
sant i correcte)) pot permetre's desacreditar per cera- leolítiques casaven amb xarxes. Trobant exemples 
dicals))). Metodolbgicament aquestes dones són etnografics ens explica com en van de bé les xarxes 
tan inconsistents i seria tan faci1 desacreditar-les per casar, sobretot en comparaci6amb els arcs i les 
qualificant-les també de ((radicals)), que no preo- fletxes (que eren cosa d'homes). També assegura 
cupen per res els col.legues masculins qud deten- que els de Dolni no devien ser els únics fabricants 
ten el poder. El que fan en realitat és falsificar el de xarxes ja que a molts altres jaciments d 'Eur~pa 
veritable esperit i poder de la recerca i la col.10- s'hi han trobat també ossos d'animals petits i ins-. 
quen a un nivell d'inutilitat social només rendible truments &os ((útils per a fabricar xarxes...)). 
per a la seva prbpia reproducció acadkmica amb la Seguint amb una barreja indiscriminada d'in- 
qual són sovint recompensades. formacions etnografiques i troballes arqueolbgi- i 

L'últim exemple que ha arribat a les meves ques (allb més tradicional i que en el nosqre país ja 
mans es sgairebé una caricatura (reportatge d'H. podíem trobar en els primers escrits d'obermaier) 
PRINGLE, 1998): l'autora dels EUA, Olga Soffer, ens diu que les dones, a més, recol.lectaven plan- 
despreciant qualsevol' mttode científic, fa servir tes, que eren molt importants en l'alimentació pa- 
una cadena d'inferkncies basada en una hipbtesi leolítica. També surten (no podia ser que les passés 
no contrastada, i oblidant la bibliografia al respec- per alt) les figuretes femenines, que, utilitzant el 
te, ens il.lumina sobre la vida de les dones en el mateix tipus de Braonamentn, passen a ser ((segura- 
Paleolític a partir d'unes línies paral.leles impreses ment)) mitjans per endevinar el futur en cerimb- 
en uns trossos d'argila procedents dels jaciments nies que realitzaven les dones (...como deshojar una 

de Dolni Vestonige i de Pavlov (que, se- margarita: me ama, no me ama: 34). 
gons diu, els arqueblegs txecs no varen saber veu- Després de deixar entendre queella, i alguns 
re). Aquestes empremtes, que interpreta com a col~laboradors/es, han descobert I'autkntica vida 
possibles marques de teixit amb nusos, són consi- en el Paleolític Superior, diu el de sempre, el que 
derades tot seguit malles de xarxes ..., xarxes quali- han dit els arqueblegs (masculins) des d'abans dels 
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anys 40. En canvi, recalca que aixb que ella ((tro- 
ba)) incomoda (!) els col.legues masculins, la qual 
cosa, evidentment, no és certa i, a més, li hauria 
&importar poc. 

En fi, precisament per tot aixb, segurament sera 
molt citada. I és que el que diu refor~a l'establish- 
ment acadkmic. Aquest tipus d'article sobre dones 
pot ser acceptat sense problemes fins i tot per revis- 
tes importants que en altres temes considerats ((se- 
riosos)) serien més rigorosament selectives. 

Les arqueblogues que varen obrir foc i que co- 
mensaren a fer preguntes basiques sobre les dones 
no varen ser aquestes (que ara oportunísticament 
aprofiten I'escleara oberta). Aquelles es planteja- 
ven seriosament on eren les dones quan els homes 
caGaven i creaven la humanitat, o com podem sa- 
ber quines eren les feines i la importhncia social de 
dones i homes, si les relacions socials han estat 
sempre les mateixes, igual que en l'actualitat, o 
quines i per quk han canviat ... Es plantejaven les 
causes de la posició de discriminació i la infravalo- 
ració política i social de les dones que s'ha anat 
forjant al llarg de la histbria. Són les que pensen 
que no n'hi ha prou de col.locar les dones en la 
histbria. 

Perb, malauradament, feien la seva recerca ac- 
ceptant sempre I'axioma limitador esmentat al co- 
menGament. 6s  per aixb que no es replantejaren 
I'arqueologia, sinó que a partir de les mateixes da- 
des arqueolbgiques (ales de sempre)), com si el re- 
gistre fos indiscutible i no modificable) proposa- 
ren deduccions simplistes o interpretacions del 
passat diferents, perb tan dirigides (o esbiaixades) 
com les fetes des de I'androcentrisme, encara que 
en el sentit contrari. 

Tot aixb no ajudi massa a canviar res. No hi 
havia canvis conceptuals. S'explicava la mateixa 
histbria, perb vista des d'angles diferents; ara a la 
recol.lecci6 se li donava un paper dominant des 
&un principi i, assumint que les dones recol.lecta- 
ven, elles eren les responsables de la ((cultura hu- 
mana)). 

La qüestió no resolta, doncs, era per que la im- 
portancia cceconbmica)) de les dones no es corres- 
ponia, si més no en el present, amb la social, o qui: 
se n'havia fet del presumpte ((matriarcat)) pristi. 

Tant en el model de I'home ca~ador com en el 
de dona recol.lectora, com en el més modern de 
~om~lementac ió ,  es manté l'argument biolbgic: 
que la reproducció biolbgica i la cura de la maina- 
da (ccnaturalmenta i inqüestionablement adscrita a 
la mare biolbgica sense plantejaments de models 
alternatius) determinaven (o si més no limitaven) 

les activitats que podien fer les dones. $ a dir, que 
l'argument biolbgic es transformava en social en 
traduir aquest imperatiu al plantejament: ((les do- 
nes només podrien fer feines que no les posessin 
en perill, prop del lloc habitual de vivenda, i que 
no impliquessin gaire concentració (que necessita- 
ven per tenir cura de les criatures))). En aquest 
tema, els investigadors agafaven exemples de pri- 
mats i de societats actuals, perb només els que els 
convenien. 

D'aqui venia també la quasi general assumpció 
de la ((natural)) divisió del treball, que per a algu- 
nes autores implicava l'opressió, des de sempre, de 
les dones. Altres parlaven de cooperació en nivells 
d'igualtat i altres &intercanvi de menjar (que pro- 
porcionarien els mascles) per ((favors)) sexuals (per 
part de les femelles). 

Fins i tot s'ha relacionat (un home nord-ame- 
rica, Lovejoy) aquest intercanvi menjar/cbpula 
amb ]'origen del bipedisme. No mereix massa co- 
mentaris, només dir que si hagués estat com diu, 
potser les dones no hauríem ni desenvolupat les 
cames, perqui: assegudes ja teníem, gracies als 
mascles, el que necessitivem. L, un cop més, un 
exemple d'intent de projecció justificativa cap al 
passat d'una situació actual subjectivament consi- 
derada. 

Totes aquestes teories, que sorgien gairebé ex- 
clusivament d'una determinada etnologia, eren 
traspassades ((analbgicament)) a la prehistbria. I to- 
tes semblaven trobar el seu referent arqueolbgic. 

De tota manera no hem d'oblidar que el que 
varen fer aquelles dones de quk parlem, ja en els 
anys 60 (!), fou denunciar I'androcentrisme, base 
de la nostra ciencia, que imposava una determina- 
da visió de la societat. I demostrar que amb les 
mateixes dades arqueolbgiques es podien mante- 
nir ahistbries)) ben diferents. La qual cosa sí que va 
moure cadires en alguns llocs, i amb la insistencia 
tossuda de moltes arqueb~ogues/antropb~ogues fe- 
ministes ha arribat a ser un temaede1 qual no es 
pot ((passar)) tan alegrement. 

El problema, o el fet que no s'avanci, ve de 
dues bandes. D'una banda les antropblogues en 
general són massa ahistbriques, molt particularis- 
tes, i no avaluen que el que hi ha darrere del feno- 
men és una qüestió histbrica i, quan volen utilitzar 
la histbria, fan servir acríticament les dades arque- 
olbgiques. Aquestes, com sabem, igual que les et- 
nolbgiques, no són neutrals i no es poden usar 
com si ho fossin. I les arqueblogues, d'altra banda, 
continuen buscant i, per tant, trobant, el mateix 
tipus de registre arqueoibgic no explicatiu per de- 
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finició, i buscant en les dades etnolbgiques (també 
acríticament) les explicacions que pensen que no 
són en I'arqueologia. 

Així entrem en un cercle subjectiu que només 
pot provocar discussions inútils que no porten ni 
un pas més endavant. La qual cosa serveix només 
per tirar aigua al mar (o per embolicar la troca) i 
perqut es parli de dones com si es digués alguna 
cosa diferent. I tot plegat perque no molestem 
massa els acadkmics que poden continuar mante- 
nint que aquests s6n temes menors que no modi- 
fiquen en res la importancia de les seqüencies cul- 
turals que proporcionen, per exemple, les restes li- 
tiques. 

I no es tracta tampoc d'inaugurar una arqueo- 
logia més: com l'arqueologia de la mort, I'arqueo- 
logia del paisatge, l'arqueologia de les religions i, 
ara, l'arqueologia del gknere, I'arqueologia de les 
dones ..., dividint una vegada més per fer el con- 
junt més incomprensible. 

El problema no es essencialment empíric, sinó 
de manca de teoria. No hi ha hagut un canvi de 
posicionament cap a una teoria substantiva que 
necessiti coneixer aquestes primeres relacions so- 
cials per arribar a causes explicatives i a la qual, per 
tant, li sigui imprescindible iniciar una recerca 
que li permeti ((elaborar)) un registre, una base, a 
partir de la qual contrastar/confrontar les hipbte- 
sis sobre el procés social (formació i funciona- 
ments socials) des dels orígens. Des de la New 
Archneoloay dirien que hem de construir la nostra 
prbpia Middle Range Theoy, perb si no hi ha un 
canvi dels plantejaments inicials, aquesta MRT no 
ens durh enlloc. 

Del que es tracta, doncs, és de replantejar-nos 
com a científiques la possibilitat de contixer els 
orígens de la societat humana, les maneres i for- - 
Ines que s'anaven produint, les que continuaren i 
per que. 

Tota una ciencia social com l 'arq~eolo~ia,  que 
ha de tenir com a objecte de coneixement el pro- 
cCs histbric i el seu desenvolupament, els perquts i 
les causes dels canvis no pot, per definició, renun- . - 

ciar al seu objectiu principal. Tenint en compte, a 
mds, que pel que fa als orígens del que diem ser 
(espkcie humana) no tenim altres recursos que els 
que ens proporciona I'arqueologia. 

Estem proposant un camí necesshriament 
llarg, perb no impossible. Inaugurar una recerca 
sempre fa mandra, i més quan no sabem que en 
pot sortir; anar fent és més ficil. Perb en aquest cas 
no es tracta d'un tema més de recerca. Estem es- 
tancades, i ens podem podrir enmig de noves tec- 

niques, protecció del patrimoni i arqueologia d'e- 
vasió movel.lesca postmoderna. 

Aquest canvi és necessari, i no solament des 
d'una posició política feminista; perb sí que no- 
més des del feminisme és possible replantejar-se 
les bases tebriques. Només partint &un posiciona- 
ment no androctntric és possible concloure que el 
manteniment del sistema en els primers moments 
de la societat humana passa fonamentalment per 
unes determinades relacions asimttriques entre 
dones i homes, causades pel fet que la contradic- 
ció principal que caracteritza el mode de produc- 
ció de grups que no  controlen directament la re- 
producció dels recursos és l'existent entre la pro- 
ducció de bens i la reproducció biolbgica i social 
(que s'han de mantenir en equilibri). 

Quines eren aquestes relacions és el que hem 
&investigar; i com s'ha arribat a les actuals. Conei- 
xent el procés, o els processos, podrem avaluar, en- 
tendre i proposar un (ca partir d'aquí)). Tota la res- 
ta són especulacions. 

L'any 1985 iniciarem el que podria ser una lí- 
nia directa cap a I'objectiu esmentat: intentar 
comprovar o veure fins a quin punt era real aques- . 
ta impossibilitat aqueolbgica d'arribar a autenti- 
ques explicacions socioeconbmiques (concepte 
per altra banda practicament redundant des del 
meu punt de vista, ja que economia implica rela- 
cions socials). Volíem, doncs, veure que calia de- 
purar i quk calia mantenir de la metodologia ar- 
queolbgica i, al mateix temps, verificar models ex- 
plicatius o lleis generals del mode de 
cagador-recol.lector. 

Un objectiu lineal que amb la practica s'ha , 

anat ramificant de manera fecunda i superant me- 
todolbgicament els falsos límits entre les ciencies 
socials. Aquesta divisió metafísica de la ciencia ha 
separat etnografia i arqueologia amb l'argument 
cronolbgic, menyspreant la identitat en l'essencia 
de I'objecte de coneixement. La parcel.laci6 ha 
provocat la incapacitat d'estudiar les diferents ma- 
nifestacions del fenomen social i ha implicat la in- 
comprensió de la seva globalitat i, conseqüent- 
ment, del ser social. 

Partíem de I'esmentada hipbtesi, tipus llei de 
funcionament, per a les societats anomenades 
cagadores-recol.lectores (que hem publicat resu- 
mida a aL'Avenga i desenvolupada al ((Boletín de 
Antropologia Americana))) que ens assenyalava la 
direcció de la recerca. En aquesta hipbtesi sorgida 
de la contradicció principal citada, i per no allu- 
nyar-me del tema de I'article, l'explicació passa per 
unes determinades relacions socials entre dones i 
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homes (asimktriques a favor dels homes) que in- 
clouen la divisió social per sexes del treball i que 
articulen el funcionament del sistema. 

Perb perquk no es quedés en una proposta 
més, necessitivem comprovar la potencialitat de la 
metodologia arqueolbgica des del treball de camp. 

Buscirem, doncs, poder excavar jaciments ge- 
nerats per algun grup subactual de casadors-re- 
col.lectors I'organització social del qual fos ben co- 
neguda. 

Virem entrar aixi en el camp del que s'anome- 
na etnoarqueologia, perb entesa com una contras- 
tació del mktode arqueolbgic de cara a assolir una 
formulació metodolbgica adequada a l'estudi so- 
cioeconbmic dels grups casadors-recol.lectors 
prehistbrics. 

La via trobada per aquesta prova va ser duta a 
terme a la part argentina de la Tierra del Fuego a 
partir de 1988, mitjan~ant dos projectes de col.la- 
boració hispanoargentins finansats per entitats 
públiques (CSIC, CONICET, DGICYT, UE). 

Virem desenvolupar i aplicar una metodologia 
que combinava les anilisis de fonts escrites, les ar- 
queolbgiques i I'estudi de materials etnogrifics de 
museus per aconseguir un únic objectiu general: 
contrastar la possibilitat arqueolbgica d'arribar a la 
imatge etnogrifica d'una societat desapareguda 
perb abastament descrita en &poca de contacte 
amb europeus. 

Aquesta praxi (entesa com a practica conse- 
qüent amb la teoria), arriscada en principi, ens ha 
reafirmat en el caricter totalment ideolbgic i con- 
servador de l'axioma primer de I'arqueologia 
enunciat ja pels patriarques de la disciplina, aixi 
com que la manca de recerca en aquest sentit no té 
altra explicació que l'acceptació acrítica (inaccep- 

Figura 2 

table en una comunitat científica) del que sempre 
s'ha fet, del criteri &autoritat acadkmica, o bé la 
conscient voluntat de no canviar res i &entretenir- 
nos en temes perifkrics. 

Encara que no hem tancat el tema, s'han de- 
senvolupat aspectes parcials de sistemes d'anilisi i 
avaluació de la base material amb que comptem, 
el mateix concepte de registre arqueolbgic i la re- 
lectura de la informació etnogrifica. Tot ha estat 
ja objecte de presentacions en nombrosos congres- 
sos, d'articles publicats, de tesines i tesis doctorals, 
de conferkncies, i hem encetat la col~lecció c(Tre- 
balls d'Etnoarqueologiaa, que publiquen conjun- 
tament el CSIC i la UAB, que a hores d'ara comp- 
ta amb dos volums i un tercer en premsa. 

Amb aixb vull justificar el fet que no m'esten- 
gui en el tema, perb sí que voldria subratllar que 
els resultats que anem aconseguint, les tendkncies 
metodolbgiques significatives que es van materia- 
litzant, han justificat I'optimisme inicial referent 
al fet que el que calia era encetar una recerca amb 
nous instruments conceptuals rebutjant idealis- 
mes i preconcepcions manipuladores. 

Per arribar a establir la correlaci6 entre I'orga- 
nització a I'espai i la prbpia organització social de la 
societat en estudi (hipbtesi ja formulada en el 
Congrés de S r i a  de 1981; Es~fiv~z et al. 1983), 
I'excavació en extensió &unitats socialment signifi- 
catives s'ha mostrat imprescindible, aixi com la 
ubicació a I'espai (mitjansant variables també so- 
cialment significatives) dels processos de treball 
im~licats en I'obtenció de bens i la seva distribució 
social. e s  imprescindible, a més, avaluar el temps 
invertit en els diferents processos de treball i el be- 
nefici extret per cada una de les parts del grup in- 
volucrades (BARCELO, VILA, ARGEL~S, 1994). 
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Tot aixb ens permetri arribar a la representació 
de les estrategies de gestió dels diferents recursos. 
Amb aquest objectiu també han quedat arracona- 
des les tradicionals tipologies morfolbgiques i les 
classificacions merament arqueozoolbgiques. 

Aquesta constatació ha evidenciat al mateix 
temps la inutilitat, la no representativitat, de les 
prospeccions de mostreig, de les comparacions en- 
tre jaciments en base a percentatges de fauna, de 
lític, de fragments cerimics, o d'altres ítems ... 

Perb sobretot se'ns esta dibuixant un futur cla- 
ríssim: la recerca arqueoibgica en prehistbria, si 
volem, pot explicar-nos els orígens i el desenvolu- 
pament de I'especie humana sempre que reenfo- 
quem el tema. S'imposa un replantejament dels 
marcs tebrics generals deixant de banda els vells 
axiomes androcentrics, fent nous plantejaments 
tebrics previs i encetant línies de recerca amb ob- 
jectius explicatius. 

Un cop elaborats els instruments conceptuals 
es pot comenGar a desenvolupar una metodologia 
adient. I en aquestes recerques, no ho hem posat 
mai en dubte, caldran tot tipus de tecniques (un 
cop enteses i valorades arqueolbgicament). Aixb és 
el que hem intentat fer des de 1988. 

Finalment, vull recordar que el que proposo 
no és necessiriament el que toca fer; seria acadt- 
micament més correcte continuar amb extrapola- 
cions analbgiques, discutint-ne els límits i la bon- 
dat, l'ajustat del model ..., perb la meva opinió so- 
bre el futur de l'arqueologia com a ciencia social és 
que, o ens el replantegem en el sentit proposat, o 
acabarem conservant, no pas explicant, aquelles 
restes concretes que determinades autoritats deci- 
deixin considerar patrimoni. 

I de tant en tant farem excavacions &urgencia 
(?); de fet, cada cop menys, perque sembla (ho ha 
dit alguna autoritat), que amb el que sabem ja n'hi 
ha prou i el pressupost té altres prioritats. 
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