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construir, i que I'acci6 magica no tan Assumpci6 Vila i Mitj i  Les interpretacions de les dades ar- 
sols condiciona sin6 que prefigura la Seccid d'Arqueologia. queolbgiques procedents de jaciments 
realitat que seguir&: repeteixo, la rea- lnstitucid Milh i Fontanals, pleistocenics i postpleistocenics eu- 
litat es crea a partir de les imatges men- CSIC. Barcelona 

ropeus han estat, des del final del se- 
tals. Si un shuar, <tnatem(a) natematim gle passat, estretament lligades al cor- 
(pren aiahuasca per tenir somnis) i té Ernesto Luis Piana pus e tnogra f ic .  Comengan t  amb 
un cckanhrma,, (somni) en el qual es Centro Austral de associacions mecaniques senz~ l les  
veu en una situaci6 concreta (per Investig'Jciones Científicas. (com per exemple, a igual morfologia 
exemple, casat amb una dona de tals CONICET. Ushuaia, 

d'instruments igual utilitzaci6) s'arriba Argentina 
caracterlstiques i envoltat de fills), la a la identificació sbcio-econbmica total 
seva interpretaci6 no sera la de creure fent simples projeccions de coneixe- 
que ja estava predestinat i solament ha ments etnografics (per exemple, la 
vist el que slesdevindrA, sin6 que jus- gent que va fabricar i utilitzar aquests 
tament perque ho ha vist, esdevindrh. instruments <<iguals>> necessariament 
Per tant, si el que se li ha presentat visqueren i es cómportaren de la ma- 
no li és benefici&, el shuar prendrh teixa manera). 
novament natem(a) per intentar inva- Actualment, aquesta <<aproximaci6 
lidar les visions anteriors mitjangant etnoarqueolbgica>> es planteja com una 
les noves. Aquest aspecte de la cos- línia de recerca dirigida fonamental- 
movisi6 shuar es podria resumir en ment a la formulaci6 i a la contrastaci6 
I'expressi6 habitual: c<natCmataj kats- d'hipbtesis arqueolbgiques mitjangant 
wartarain tiattai>> (vaig a prendre aia- dades etnografiques. Aquest  t ipus 
huasca per aconseguir una llarga vida d1aproximaci6 intenta, d'una banda, 
[mitjangant les visions]). explicitar les metodologies dlan&lisi i 

A partir del mater~al recollit en d'interpretació de les dades en relaci6 
aquesta campanya, he comengat també amb I'ús de les analo~ies etnografi- 
a elaborar un marc tebric general que ques, i, d'una altra, proposa I'existen- 
permeti abastar les funcions que tenen cia d'una correlaci6 entre determinats 
els estats modificats de consciencia: elements materials i pautes conduc- 
que tenen en comú els dispars objec- tuals. El procés ha anat a remolc del 
tius que expliquen el consum d'enteb- que demanaven els canviants objectius 
gens arreu del m6n? (curar un trau- de I'arqueologia. 
matisme, rebre consells de I'alteritat En realitat, aquest corrent no ha 
necessaris per ordenar la vida, saber provocat cap revoluci6 tebrico-meto- 
d'algun familiar que és físicament lluny, dolbgica que permetés ampliar els li- 
reviure els fonaments primordials de mits de I'arqueologia. Més aviat al con- 

la prbpia cultura, funci6 oracular...). El trari: a causa dels fracassos que no 

fet que tenen en comú -i sobre la qual volgueren o no pogueren ser assumits 

cosa no m'estendré aquí- és que es com a tals, en alguns casos la practica 
tracta d'estrategies adaptatives que ac- va implicar reduir les perspectives de 

tuen per mitjans no reconeguts en els la recerca arqueolbgica. El paradigma 
nostres patrons culturals. El marc teb- fou: <<No ho he aconseguit; per tant, 
ric provisional sobre el qual estic tre- I'arqueologia no pot>>. 
ballant I'anomeno sistema d'adaptbgens Es modificaren els metodes d'ex- 
inespeclfics que actuen a traves de les tracci6 i d'enregistrament de les dades 
imatges mentals. Ha estat presentat a i s'ampliaren les thcniques aplicables al 
Mexic, a la I Conferencia Internacional seu estudi, s'adequaren noves tecno- 

sobre Plantes, Xamanisme i Estats de 
Consciencia>>, i ja ha rebut el suport, I. Comunicaci6 presentada al XII Congres 
tambk provisional, de la comunitat de la UlSPP fet a Brat~slava (Txecoslov~quia), 

científica all& reunida. el-setembre de 1991. 
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Costa del conal Beagle a l  
voltant de Túnel VII. 
L'estructura cobreix la zona 
excavado. Fotografia: 
Assumpcid Vila 

logies (de vegades nomes perquh les 
teníem a I'abast) i així es va obtenir I 
una bona re~resentaci6 de la base 

estraahgies organitzatives. Pensem que 
el que cal 6s avancar en la interpre- 
taci6 arqueolbgica per se, cercant ins- 
truments conceptuals i una metodo- 
l o g i a  a d i e n t s  pensa ts  a p a r t i r  
d'aquestes pressuposicions, eliminant 
els mals costums en la utilitzaci6 de 
I'etnografia. 

Pe* comencar a treballar en aquest 
sentit, i aths que els estudis arqueo- 
lbgics es basen en I'excavaci6, la pri- 
mera cosa que cal contrastar és si exis- 
teix un m6tode d'excavaci6 apte per 
a aquests objectius. obviament hem 
d'excavar en extensi6; els sondejos i 
les cates, encara que hi apliquem un 
bon suport estadlstic, parteixen d'una 
acceptaci6 molt limitada de la capacitat 
interpretativa de I'arqueologia. Perb 
11excavaci6 en extensi6 no vol d i r  
<<molts metres quadrats>>, ha d'estar 
dissenyada de tal manera que permeti 
contrastar la hipbtesi general que la 
interrelaci6 espacial de les restes ar- 
queolbgiques esta correlacionada amb 
I'organitzaci6 social de la gent que les 
va abandonar (<<hipbtesi espacial>>). Si 
n o  ens pe rme t  desenvolupar una 
aproximaci6 a aquesta correlaci6 i no- 
mes ofereix una adscripci6 crono-cul- 
tural o un mapa dels repartiments es- 
pacials de les restes amb, a vegades, 

localitzaci6 de les activitats, acaba sent 
massa lenta i costosa. Per obtenir els 
mateixos resultats que amb sondejos 
i cates és clarament un luxe, que, a 
mes, no permet arribar a síntesis útils 
per a la comprensi6 del proces que 
ens porta al present. 

Perb encara era necessari demostrar 
que una excavaci6 en extensi6 amb els 
requeriments esmentats era efectiva- 
ment capag de proporcionar-nos in- 
formaci6 significativa per a la corre- 
laci6 desitjada. 

Aixb ens conduí al camp etnoar- 
queolbgic, perd entenent I'etnoarqueo- 
logia com una contrastacid del metode 
arqueolbgic que ens permeti arribar a 
una formulacid metodolbgica adient per 
a I'estudi sbcio-econbmic de les societats 
de cagadors-recol~lectors europees. 

Per afrontar aquesta contrastaci6 ca- 
lia excavar un jaciment d'algun grup 
subactual de cagadors-recol.lectors 
amb organitzaci6 social suficientment 
coneguda. I partir de la hipbtesi es- 
pacial abans esmentada, contrastable 
mitjangant I'analisi de les interrelacions 
espacials dels elements arqueolbgics, 
ANITES (Wünsch, G., 1991), elabo- 
rada com una aproximaci6 a I'estudi 
de les estrat6gies organitzatives de les 
comunitats cagadores-recol.lectores. 

A ix i  doncs, amb I'objectiu de com- 
provar si I'actual metodologia estan- 
dard aplicada a jaciments pleistochnics 
i postpleistochnics europeus era sufi- 
cient per contrastar la hipbtesi espa- 
ci,il, o be calia fer-hi canvis parcials o 
totals, comencarem el 1988 el projecte 
do recerca catalano-argentí, en quh 
p,lrticipen investigadors i investigado- 
res del CSIC de Barcelona, de la Uni- 
vc?rsitat Autbnoma de Barcelona (De- 
portament d'Histbria de les Societats 
Prre-capitalistes) i del Consejo Nacio- 
noi de lnvestigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) argentl, Con- 
trastacidn arqueoMgica de la imagen et- 
nográfica de 10s canoeros magallánico- 
fueguinos de la costa norte del canal 

Aeagle, Tierra del Fuego (Argentina). 
Les circumsttincies que dir igiren 

aquesta elecci6 foren: I'existhncia d'un 
grup canoer cacador-recol.lector es- 
pecialitzat en I'explotaci6 dels recur- 
sos del litoral, els yamana, dels quals 
tenim una amplia i variada informaci6 
t?scrita i grafica, i la prhvia realitzaci6 
cl'estudis arqueolbgics sobre pobla- 
ment, etnoghnesi i dinamica sbcio- 
oconbmica d'aquest grup fets pels in- 
vestigadors argentins del projecte des 
del 1975. 

Des d'aquest interbs pel coneixe- 



ment del passat fueguí hi ha tota una 
altra gamma de raons per les quals in- 
teressa utilitzar la informaci6 arqueo- 
lbgica i etnografica alhora. El contacte 
europeus-aborígens desencadena r i-  
pidament I'extinci6 dels segons; en- 
cara que, en aquest'cas, I'actitud dels 
europeus no fou d'extermini. El pe- 
ríode de contacte i els canvis esdevin- 
guts en la societat aborigen s6n, per 
ells mateixos, un objecte d'estudi, i, 
per a la seva comprensi6, I'arqueologia 
i I'etnohistbria s6n dues fonts d'infor- 
maci6 amb qualitats, límits i aporta- 
cions diferents que han de ser utilit- 
zades conjuntament. 

La realitzaci6 del projecte implicava 
analitzar i sistematitzar tota la infor- 
maci6 etnografica i histbrica existent 
sobre els yamana a fi d'aconseguir una 
imatge etnografica apta perque es po- 
guCs contrastar mitjangant I'arqueolo- 
gia. 

Així, en una primera fase, es re- 
colliren totes les fonts escrites, fins i 
t o t  documents personals dels primers 
pobladors que s6n avui dia propietat 
dels seus descendents, i iconografi- 
ques .  A mCs, es r e v i s a r e n  les  
~ol.leccions mes importants de peces 
etnografiques existents que estan di- 
positades en diferents museus euro- 
peus. Aquesta revisi6 es va fer analit- 
zant els materials etnografics des d'una 
bptica arqueolbgica, enregistrant-ne 
totes aque'lles característiques que 
s'analitzarien en materials arqueolb- 
gics (per exemple, caracters morfo- 
Ibgics, metrics, tecnolbgics, de tecnica 
de confecci6, materies primeres, etc.), 
a mes d'enregistrar-ne la informaci6 
que tenia el museu sobre cada objecte. 

Actualment,  doncs, t en im  ja la 
imatge etnografica apta que necessi- 
tavem per a la contrastaci6. 

La riquesa arqueolbgica del canal 
Beagle ens va permetre trobar un ja- 
ciment, Túnel VII, amb una dataci6 ra- 
diocarbbnica de 100 45 A P, que, t o t  
i la incertesa prbpia del metode i de 
ser una única data, ens el situava en 

Vista genero1 del jocirnent 
Túnel VI1 en proces 
d1excavaci6. Carnpanyo 1989. 
Fotografia: Ernesto Luis Piano 

Yarnana davant una cabana. 
Fotografia: Mission Scientifique 
du Cap Horn, 1891 



el periode que vollem analitzar. A mCs, Vil>>, a PUIGDEFABREGAS; GARC~A-NOVO; 

la seva ubicaci6 coincidia amb la zona FRANGI; VILA (eds.) La Tierra del Fuego: 10s 

per  a la qual tenim mi l lor  registre et- 

nohistbric, i que 6s mo l t  a p r o p  del 

pr imer  assentament europeu en el ca- 

nal, la qual cosa ens permetia preveure 

un  maxim de  contacte cultural. 

Es tracta d'un assentament amb di- 
verses ocupacions, de l  tipus conegut 

a la zona amb e l  n o m  de  conchero per  

la gran acumulaci6 de  cloves de  mus- 

clos, restes del consum d'aquests ani- 

mals, que els caracteritza. 

La metodo log ia  d'excavaci6 em-  

prada es va basar en el metode i en 

les adaptacions que els investigadors 

argentins havien desenvo iu~a t  Der a 

sistemas naturales y su ocupaci6n humana, 
1991 (e.p.). 
EST~VEZ, 1.; GASULL, P.; LULL, W.; SANA- 
HUJA, M.E.; VILA, A. Arqueologla coma Ar- 
queologla, (1 984), a Primeras jornadas de 
Metodologla en Investigaci6n Prehist6rica. 
Sbria: 1981, phg. 21 -28. 
EST~VEZ, j.; PIQUE, R.; JUAN-MUNS, N. 
<<Ambiente y aprovechamiento de recursos 
por 10s últimos Ydmana>>, a PUIGDEFABRE- 
GAS; GARCIA-NOVO; FRANGI; VILA (eds.) 
La Tierra del Fuego: 10s sistemas naturales 
y su ocupaci6n humana, 1991 (e.p.). 
JUAN-MUNS, N .  ctFishing strategy in the 
Beagle Channel: an ethnoarchaeological 
approach,,, a Sixth Meeting Fish in Archaeo- 
logy and Quaternary Biology, ICAZ Fish Re- 
mains Working Group. Kiel: 1991 (e.p.). " 8 I 

aquest tipus de  jaciment encara que MANSUR, M. E.; VILA, A. ctL'analyse du ma- 
teriel lithique dans la caracterisation ar- 

amb les modificacions necessaries per cheolopiaue d'une unit6 sociale>>, a Traces " 8 

a I'adequaci6 a les analisis espacials ja et fonction: Le geste retrouve. Valbonne: 
esmentades. 1991 (e.p.). - 

Hem fet tres CamDanyes dPexcava- ORQUERA, L, <<Problemas estratigrdficos y 
8 ,  

ci6, la tercera de  les quals es va centrar ubicaci6n del sitio Túnel VI1 en la secuencia 
areal>>, a PUIGDEFABREGAS; GARCIA-NOVO; 

en "la unitat d'ocupaci6 i part de la FRANGI; VILA (eds.) La Tierra del Fuego: 10s , , 
seva periferia, a'illades durant la segona sistemas naturales su ocupaci6n humana, 
campanya, en que s'han delimitat es- 1991 (e.p.). 
tadis d10cupaci6 successius. És en ORQUERA, L. A.; PIANA, E. L. ctAdaptacio- 

aquesta unitat d'ocupaci6 i la seva pe- 

riferia o n  centrarem el  treball a part i r  

d'aleshores. 

L'excavaci6 del  Túnel VI1 n o  s'ha 

acabat encara, pe r  la qual cosa n o  en 

tenim resultats finals i n o  podem ofer i r  

resposta a la contrastacid proposada 

al comenGament. D e  to ta  manera, els 

aven(;os ja fets i els petits exits parcials 

(vegeu la bibliografia) ens permeten 

ser optimistes pel que fa a la rendi- 

bil itat cientifica del projecte. 

Bibliografia 

CLEMENTE, I.; TERRADAS X. <<Matieres pre- 
mieres et fonction: I'exemple de I'outillage 
lithique des Ydmana (Terre de Feu)>>, a 
Traces et fonction: Le geste retrouvC. Val- 
bonne: 1991 (e.p.). 

CLEMENTE, I.; TERRADAS, X.; MANSUR, E.; 
VILA, A. <<Instrumental lltico y procesos de 
trabajo en el asentamiento Ydmana Túnel 

nes marltimas prehist6ricas en el litoral 
magalldnico-fueguino~. Relaciones de la So- 
ciedad Argentina de Antropologla, XV, 1983, 
phg. 225-235. 
1988: ctHuman litoral adaptation in the 
Beagle Channel region: the maximum pos- 
sible age>>. ~ u a t e r h r ~  of South America and 
Antartic Peninsula, 5, 1987, phg. 133-1 65. 
1992: Un paso hacia la resoluci6n del Pa- 
limpsest~. Buenos Aires: Ed. Búsqueda. 
ORQUERA, L. A.; PIANA E.L.; TAPIA, A. H. 
1984 a: ctEvoluci6n adaptativa humana en 
la regi6n del canal Beagle. I: Ubicaci6n en 
la secuencia areal>>, a Primeras Jornadas de 
Arqueologia de Patagonia, 1987 (Trelew, 
Chubut). 
1984 b: ctEvoluci6n adaptativa humana en 
la regi6n del canal Beagle. II: Considera- 
ciones en cuanto al ambiente y al apro- 
vechamiento de recursos naturales,,, a Pri- 
meras Jornadas de  Arqueologia de 
Patagonia, 1987 (Trelew, Chubut). 
1984 c: ctEvoluci6n adaptativa humana en 
la regi6n del canal Beagle. III: Arcalsmo y 
arrinconamiento: teorias y hechos>>, a Pri- 
meras Jornadas de Arqueologla de Pata- 
gonia, 1987 (Trelew, Chubut). 
PIANA, E.L. ctArrinconamiento o adaptaci6n 
en Tierra del Fuego,, a Antropologla Ar- 

gentina, 1984, phg. 7- 110, Buenos Aires: 
1984. 
1988: <<El projecte etnoarqueolbgic del Ca- 
nal Beagle (Terra del Foc, Argentinan, a 
Tribuna d'Arqueologia, 1987-1 988. Barce- 
lona: 1988, phg. 7-14. 
PIANA, E.L.; EST~VEZ, j. <<Confecci6n y sig- 
nifitaci6n de las industrias 6sea y mala- 
colOgica en Túnel VII>>, a PUIGDEFABREGAS; 
GARCIA-NOVO; FRANGI; VILA (eds.) La 
Tierra del Fuego: 10s sistemas naturales y su 
ocupaci6n humana, 1991 (e.p.). 
PIANA E.L.; VILA, A. ctProyecto: Contras- 
taci6n Arqueol6gica de la lmagen Etnohis- 
t6rica de 10s canoeros Magalldnico-Fue- 
guinos>>, a PUIGDEFABREGAS; GARCIA- 
NOVO; FRANGI; VILA (eds.) La Tierra del 
Fuego: 10s sistemas naturales y su ocupaci6n 
humana, 1991 (e.p.). 
PIANA, E.L.; VILA, A.; ORQUERA, L.A. Es- 
T ~ V E Z ,  ]. ctchronicles o f  <<Ona-Ashaga:>> 
archaeology in the Beagle Channel (Tierra 
del Fuego, Argentina),,, a Antiquity, vol. 66, 
nútn. 252, 1992, phg. 771-783. 
VILA, A.; WUNSCH, G, <<Un pequeño paso 
antes del gran salto: buscando c6mo pre- 
guntar (o investigaci6n te6rico-metodol6- 
g i c ~  en Tierra del Fuego)>>, Xdbiga, núm. 
6, 1990, piig. 19-29. 
1991 (e.p.) ctEtnoarqueologla y desarrollo 
de instrumentos conceptuales para la in- 
veotigaci6n de Cazadores -Recolectores 
Prt:hist6ricos>>, a PUIGDEFABREGAS; GAR- 
C~A-Novo ;  FRANGI; VILA (eds.) La Tierra 
dei Fuego: 10s sistemas naturales y su ocu- 
paci6n humana. 
(coord.) Arqueologla, Madrid, CSIC, 1991. 
WUNSCH, G. <<Del estudio de la organi- 
zaci6n espacial al andlisis de las interrela- 
ciones espaciales de 10s elementos ar- 
queol6gicos>>, a Vila (coord.) Arqueologla, 
1991, phg. 195-208. 


