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Resum del treball 

L’arqueòleg és el científic que es dedica a estudiar les civilitzacions humanes antigues a partir de la 

cultura material. La seva tasca i la seva figura han estat retratades a nombroses obres 

cinematogràfiques amb sort diversa. Per saber si aquestes imatges s’adiuen amb la realitat serà 

necessari una anàlisi del treball d’aquests professionals i de la seva evolució i un estudi d’alguns 

arqueòlegs de cinema. 

Des de Nabònid, l’últim rei de Babilònia i primer arqueòleg, fins als divulgadors de la Nova 

Arqueologia al segle XX o a l’aplicació de tècniques innovadores en els darrers anys, la tasca de 

l’arqueòleg ha canviat moltíssim i s’ha dotat d’un caràcter ètic: la mateixa excavació requereix 

destrucció, així que les prospeccions s’han de fer de manera acurada, partint d’un disseny previ, amb 

finançament suficient, utilitzant les eines adequades i només quan sigui necessari. 

Els arqueòlegs de pel�lícula, en canvi, presenten una lamentable manca de professionalitat: ignoren 

els procediment reglamentari, no utilitzen les eines adients, no mostren interès per la conservació 

dels jaciments i són aventurers més que no pas científics. Així, doncs, ni Indiana Jones, ni Lara 

Croft, ni Jones Samuel Maitland, Danny Freemont, Azelia Barakat, Morgan Sinclair, Tom Baxter o 

els arqueòlegs de Roma, entre d’altres, reflecteixen la vertadera essència de l‘arqueologia. Tot i això, 

sí que copsen el fet que l’arqueologia és una recerca vocacional i trepidant de l’home mateix i del 

seu passat. 

Objectius 

El treball L’arqueòleg al cinema és un estudi de la distorsió de l’arqueòleg en la cinematografia. Atès 

l’interès de l’autora per aquesta ciència i la voluntat de dedicar-s’hi professionalment, el treball vol 

repassar aquesta cinematografia, apuntar quines són les qüestions més rellevants que separen els 

seus protagonistes dels vertaders arqueòlegs i demostrar que l’arqueòleg és un científic, que respecta 

unes pautes ètiques i legals inherents a la professió i que, combinant tecnologia i paciència, busca 

explicar el present a través de l’estudi dels objectes del passat. 

Metodologia 

El treball empra una metodologia diversa. L’alumna inicia l’estudi amb una part teòrica sobre el 

treball de l’arqueòleg i sobre la seva evolució, realitzada per mitjà de la recerca d’informació. Un cop 

assentada aquesta part, concerta entrevistes amb arqueòlegs de diversos llocs del món i amb 

ocupacions diferents. A partir de les seves respostes comprova l’adequació entre la part teòrica ja 
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realitzada i la realitat. Finalment, procedeix a l’anàlisi de personatges cinematogràfics dedicats, de 

manera més o menys directa, a aquesta ciència. 

Resultats 

La distorsió de què són objecte tant la figura com la tasca de l’arqueòleg en les pel�lícules estudiades 

deriva fonamentalment de dos factors: la naturalesa mateixa del cinema com a indústria, la inversió 

feta per la qual la pel�lícula ha de produir beneficis (totes les tasques no atractives s’ometen) i la 

joventut de l’arqueologia com a ciència hereva, en certa manera -només en certa manera-, de 

l’aventurisme d’altres èpoques. 
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Em pensava que els arqueòlegs eren uns homenets graciosos que buscaven “mòmios” 

Willie Scott, Indiana Jones i el temple maleït 
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I. INTRODUCCIÓ 

Crec recordar que va ser als vuit anys d’edat quan vaig decidir que volia ser arqueòloga. 

Suposo que el fet que no hi hagués vacances en què els meus pares no em portessin a visitar algunes 

“pedres”, sobretot al Líban, no va ser aliè a aquesta decisió. Quan era a les meravelloses ruïnes de 

l’antiga ciutat de Baalbek m’emocionava pensar que allà hi van viure i morir generacions de 

persones que, encara que en molts aspectes eren ben diferents a nosaltres, segurament compartien 

la majoria de les nostres alegries i preocupacions.  

Així no és estrany que, encara que també em semblen magnífics els temples, els capitells o les 

tombes, el que més acostuma a impressionar-me són les eines de la vida quotidiana, les que ens 

recorden que els nostres avantpassats, a més de dormir, caçar o menjar, celebraven festes, es 

maquillaven, pintaven les parets dels dormitoris, fabricaven joguines per als seus nens o ploraven els 

morts.  

De vegades, en una d’aquestes visites a museus o a ciutats antigues he tingut ocasió de descobrir 

una persona - normalment un noi o noia jove - que, allunyada de la multitud, es trobava 

concentrada en l’observació d’un objecte o en la neteja meticulosa d’una pedra. Per estrany que 

pugui semblar, és tal l’enveja que sento en aquests casos que no dubto quin és el meu destí 

professional. 

Per això, quan vaig haver de  dissenyar el treball de recerca vaig tenir ben clar que el tema hauria 

d’estar relacionat amb l’arqueologia. Després d’estudiar diverses possibilitats, i havent descartat per 

inviables (i probablement per il�legals) algunes com la de fer la meva pròpia prospecció 

arqueològica, vaig decidir unir aquesta a una altra de les meves aficions: el cinema. Per això, i partint 

de la hipòtesi que la imatge que la ficció cinematogràfica dóna de l’arqueòleg està plenament 

distorsionada, vaig abordar aquest treball. 

La meva intenció inicial era molt més ambiciosa que el resultat final, perquè em vaig trobar amb una 

dificultat imprevista: la impossibilitat d’aconseguir pel�lícules no occidentals en què apareguessin 

arqueòlegs. I és que m’hauria agradat poder fer la comparació entre, per dir-ho així, el cinema dels 

colonitzats i el cinema dels colonitzadors; perquè estava ben convençuda que no em costaria gaire 

fer-me amb, per exemple, pel�lícules egípcies o libaneses on es tractés l’arqueologia, atesa la 

importància d’aquesta ciència en ambdós països. Malauradament no me n’he sortit a l’hora trobar 

aquesta cinematografia. Al Líban, on vaig tenir ocasió de visitar un munt de botigues especialitzades 

en cinema, hi ha moltes més pel�lícules americanes que no pas libaneses. D’aquestes, les que fan 

referència a l’arqueologia són de tipus documental i no pas de ficció, l’objecte del meu estudi. 
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Tampoc he aconseguit localitzar una pel�lícula espanyola intitulada “El tesoro”. Es basa en una 

novel�la homònima de Miguel Delibes i, segons indiquen alguns textos i alguns dels arqueòlegs que 

he entrevistat, reflecteix molt rigorosament l’autèntic treball de l’arqueòleg. Malauradament, sembla 

ser que el seu rigor científic no anava acompanyat de qualitat cinematogràfica. La pel�lícula no va 

tenir cap èxit de públic i els mateixos arqueòlegs la qualifiquen de molt dolenta. Això explicaria que 

no hagi estat editada en DVD. 

En tot cas, tot i centrant-me bàsicament en el cinema nord-americà, he pogut constatar que, en 

realitat, no hi ha tantes pel�lícules sobre arqueòlegs com l’existència del personatge d’Indiana Jones 

ens podria fer pensar. Res a veure, per suposat, amb pel�lícules sobre metges, advocats o soldats, 

professionals que semblen tenir més interès per al cinema. 

En contrast amb aquestes dificultats en relació a la recerca de material cinematogràfic, sí que he 

trobat moltes facilitats a l’hora de tractar amb els arqueòlegs. He tingut ocasió d’entrevistar 

especialistes importants, no només per la dimensió de la seva experiència o pels càrrecs que ocupen, 

sinó sobretot per l’entusiasme que mostren envers la seva feina. És cert que molts són escèptics 

respecte a alguns dels aspectes de la professió - precisament per les qüestions més 

“cinematogràfiques” - però tots són conscients de la importància del que fan i semblen trobar-s’hi a 

gust. 

Pel que fa a la part teòrica, la dificultat més gran ha estat la de seleccionar els documents més 

apropiats. És tal la quantitat de llibres, documentals i exposicions que tenen a veure amb 

l’arqueologia, que he hagut d’ignorar molta informació abans d’aconseguir centrar-me en aquella 

que pogués ser rellevant. 

El meu treball de recerca té, doncs, l’estructura següent: 

Una primera part relativa a l’arqueologia i a l’arqueòleg, on intento explicar la relació de 

l’arqueologia amb d’altres disciplines, com treballa un arqueòleg, com ha evolucionat aquesta 

professió al llarg del temps i quines són les qüestions ètiques que planteja.  Amb això pretenc 

establir què es realment un arqueòleg abans d’analitzar si aquesta realitat queda o no reflectida en la 

ficció cinematogràfica. 

El segon capítol és complementari del primer i tracta de donar veu a les opinions d’alguns 

arqueòlegs, de llocs i de generacions diferents, quant a la naturalesa de la seva feina. 

Al tercer apartat s’analitzen deu pel�lícules, de les quals només una - Roma, de Federico Fellini - 

pertany a la cinematografia europea; la resta són nord-americanes. Quatre corresponen a un únic 
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personatge, Indiana Jones, i dues més descriuen l’arqueòloga Lara Croft. En algunes apareix més 

d’un personatge dedicat, de manera més o menys explícita, a l’arqueologia, la qual cosa en dóna un 

ventall de deu tipologies diferents. 

Finalment, trobem les conclusions i els annexos. En aquests últims hi ha fotografies dels 

personatges treballats i informació sobre les pel�lícules que he vist però que no he comentat. A la 

bibliografia he inclòs publicacions escrites, així com pàgines web i altres fonts d’informació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

II. L’ARQUEOLOGIA I L’ARQUEÒLEG 

El terme arqueologia prové del grec (arkaios i logos, “antic” i “ciència”, respectivament) i fa referència a 

la disciplina dedicada a l’estudi de les civilitzacions humanes a partir de la cultura material. Però no 

es dedica a l’estudi de tot el que és antic en general, sinó al del passat dels éssers humans a través de 

les restes materials que han deixat. Per tant, un arqueòleg no estudia, per exemple, ni els dinosaures 

(cosa que fan els paleontòlegs), ni les pedres (cosa que fan els geòlegs), sinó que aprofita la capacitat 

humana de crear productes de manufactura, i analitza el comportament humà a partir d’aquests 

productes. Utilitza com a document qualsevol mena de vestigi material que hagin deixat els homes: 

llocs d'habitatge i d'enterrament, manifestacions artístiques, eines i instruments, deixalles de menjar, 

fortificacions i armes, restes de camps conreats, de camins, etc. L'arqueòleg és, doncs, un 

historiador que no es basa, com és habitual, en documents escrits, bé perquè no existien (cas de la 

prehistòria), bé perquè són considerats insuficients, com passa a les èpoques de la història antiga. 

L’arqueologia és tant una activitat física de camp com una recerca intel�lectual en l’estudi o en el 

laboratori, i això forma part del seu atractiu. La barreja de perill i de tasca gairebé detectivesca 

també l’ha convertit en vehicle perfecte per a escriptors de ficció i cineastes: civilitzacions perdudes, 

misteris sense resoldre, tombes reials plenes d’or... llegendes, fantasies i troballes sorprenents que 

envolten el món de l'arqueologia i la converteixen en una tasca fantàstica.  

La paraula “arqueòleg” evoca en molts la imatge d’un individu, tal vegada un fumador de pipa, 

vestit amb pantalons curts d’àmplies butxaques i barret salacov, que té com a ofici extreure els 

tresors amagats dels deserts d’Egipte o d’Àsia. La imatge, popularitzada per novel�les i pel�lícules 

d’aventures, té per fonament una realitat novel�lesca en sí mateixa que permet el seu trasllat al 

terreny de la ficció. Es tracta del tipus humà que dibuixaren alguns pioners de l’arqueologia, 

encarregats de desenvolupar la seva tasca en un ambient acolorit d’exotisme, d’aventura i, en 

ocasions, de risc personal. També, el d’una altra mena de “professionals”, que durant bastant de 

temps van sotmetre a saqueig sistemàtic els rics jaciments arqueològics d’Egipte o de l'Orient Mitjà. 

Si partim de la hipòtesi que la indústria cinematogràfica distorsiona la vertadera imatge de 

l'arqueòleg per acostar-se al públic, qui són, en realitat, els arqueòlegs?  

L’arqueòleg i la seva relació amb especialistes d'altres disciplines 

L’arqueòleg i l’antropòleg 
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L’antropòleg és el científic que estudia les característiques físiques de l’home com a animal i els seus 

aspectes únics no biològics que denominem cultura. Per tant, l’antropologia és una disciplina àmplia. 

De fet, és tan extensa que es divideix en tres disciplines menors: l’antropologia física, l’antropologia 

social o cultural i l’arqueologia. 

L’arqueologia és el temps passat de l’antropologia social. Mentre que els antropòlegs socials basen 

les seves conclusions en l’experiència de la vida real dins les comunitats contemporànies, els 

arqueòlegs estudien les societats del passat, principalment a través de les restes materials. 

Tot i això, unes de les tasques més àrdues per a l’arqueòleg en l’actualitat és saber com interpretar la 

cultura material en termes humans. En aquest camp, els seus mètodes i els de l’etnògraf se 

superposen. En les últimes dècades els arqueòlegs han desenvolupat l’etnoarqueologia: observen 

comunitats contemporànies poc desenvolupades amb el propòsit específic d’entendre com utilitzen 

la cultura material aquestes societats i, per tant, com ho feien en el passat d’altres de similars. 

L’arqueòleg i l'historiador 

Aleshores, si l’arqueòleg s’ocupa del passat, en què es diferencia de l'historiador? Si entenem la 

història com la crònica completa de la humanitat des dels seus inicis, fa uns tres milions d’anys, hem 

de saber també que per a gairebé el 99% d’aquest enorme lapse de temps, l’arqueologia constitueix 

l’única font d’informació significativa - si excloem l’antropologia física, que es concentra més en el 

procés biològic que material. Les fonts convencionals només proporcionen informació d’èpoques 

posteriors al naixement del document escrit, que es produí a l’Àsia Occidental en el 3000 aC 

aproximadament, i bastant més tard en la resta del món - a Austràlia, per exemple, no fou fins al 

1788 dC. Per aquesta raó, és bastant comuna la distinció que es fa entre prehistòria - el període 

anterior a l’escriptura - i història en sentit estricte, que suposa l’estudi del passat a través de 

l’evidència escrita. Això no obstant, l’arqueòleg pot contribuir en gran mesura a la comprensió fins i 

tot d’aquells períodes i llocs en què no existeixen documents, inscripcions i d’altres evidències 

literàries. A més, amb freqüència és ell qui descobreix primer aquests testimonis. 

L’arqueòleg i el científic    

Pel fet que el seu propòsit és la comprensió del gènere humà, l’arqueologia constitueix una 

disciplina humanística, una ciència humana. I, com que s’ocupa del passat de l’home, és una 

disciplina històrica. Però es diferencia de l’estudi de la història escrita en un aspecte fonamental: el 

material que troba l’arqueòleg no li diu de forma directa què ha de pensar. El registre històric fa 
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declaracions, ofereix opinions, emet judicis... que han de ser interpretats. Els objectes que 

descobreix l’arqueòleg, en general, no diuen res d'ells mateixos directament. Són els arqueòlegs, en 

el present, els que han de donar-los sentit. Des d’aquest punt de vista, la pràctica de l’arqueologia és 

força similar a la de la ciència. El científic recull dades, realitza experiments, formula una hipòtesi, 

contrasta la hipòtesi amb més dades i, com a conclusió, elabora un model, una descripció que 

sembla idònia per resumir el patró observat en l’evidència. L’arqueologia és similar en molts 

aspectes. L’arqueòleg ha de desenvolupar una imatge del passat, de la mateixa manera que el 

científic ha d’elaborar una visió coherent del món natural. 

En resum, l’arqueologia és tant una ciència com una disciplina humanística. De fet, aquest és un 

altre dels seus encants: reflecteix la inventiva del científic modern de la mateixa manera que la de 

l’historiador actual. Els conceptes analítics de l’arqueòleg formen part del seu mètode en la mateixa 

mesura que els instruments del laboratori. 

El procés de treball de l'arqueòleg 

Disseny de la investigació 

El treball de camp de l'arqueòleg té una finalitat molt concreta: la recerca d'evidències materials que 

aportin informació sobre una determinada època, grup humà o activitat sociocultural passada. Per 

tant, només es pot dur a terme després d'una acurada planificació. 

Abans d'iniciar l'excavació és necessari que l'arqueòleg reflexioni detingudament sobre els objectius 

del projecte que té entre mans i que tingui clar què és allò que es proposa esbrinar. Quines 

qüestions pretén respondre? Quina mena de dades necessita per resoldre aquestes qüestions? Quins 

mètodes utilitzarà per obtenir la informació que necessita? 

Un dels passos fonamentals a l'hora de dissenyar la investigació és fer un esbós del tema; és a dir, 

determinar per què es considera que el treball a desenvolupar és important i què es creu que aporta 

a la disciplina arqueològica. No tots els estudis proporcionen resultats transcendentals, però cada 

projecte d'investigació ha d'estar ben definit per tal d'evitar tornar a treballar alguna cosa que ja hagi 

estat estudiada. Per tant, és necessari que l’arqueòleg realitzi algunes lectures prèvies sobre l'àrea 

d'investigació seleccionada, amb l'objectiu d'esbrinar què s'ha fet amb anterioritat. Així mateix, 

haurà de decidir com posarà en funcionament la seva investigació. 



 11

Per emprendre la planificació de la seva exploració, l'arqueòleg sol començar redactant un projecte 

d'investigació. En ell ha d’enumerar els temes que analitzarà i explicar com sorgiren, quina 

metodologia utilitzarà per abordar-los i com es relaciona el seu tema d'estudi amb la investigació ja 

existent. Això l'ajudarà a establir minuciosament cada pas del projecte i facilitarà la tasca d'altres 

persones que es veuran implicades en el seu transcurs. Per aquesta raó, totes les memòries 

d'investigació han de ser lògiques i estructurar-se al voltant d’un tema o interrogant la resolució dels 

quals resulti d'utilitat; en altres paraules, haurà de demostrar-se que la investigació contribuirà 

d'alguna manera al coneixement arqueològic. Si bé la part més difícil en el moment de redactar un 

projecte d'investigació és sintetitzar el tema per centrar-se en un aspecte concret, aquest esforç de 

síntesi és la base d'un bon programa d'investigació. Redactar un projecte d'investigació formal és un 

requisit absolutament imprescindible si es desitja desenvolupar una investigació acadèmica o si es 

vol sol�licitar un permís d'excavació.  

Tenint en compte la legislació espanyola vigent, el projecte d'intervenció arqueològica constitueix 

una part fonamental de qualsevol sol�licitud de permís d'excavació, raó per la qual l'arqueòleg ha se 

saber redactar-lo correctament. De fet, l’interès de la seva proposta serà avaluat en relació al seu 

projecte d'investigació, que constitueix alhora una declaració del procediment que se seguirà i un 

resum en què es destaca la importància de la investigació. Quan elabora un tema d'estudi, 

l'arqueòleg ha de tenir en compte els aspectes següents: 

• Ha de comprovar que el tema d'investigació aborda algun interrogant, o conjunt 

d'interrogants, la resolució dels quals contribuirà notablement al coneixement arqueològic. 

L'arqueologia ha de ser capaç de proporcionar idees que altres disciplines no poden aportar. Si la 

investigació proposa resoldre incògnites que són marginals o que es troben al marge de les 

polèmiques imperants a la disciplina, s'haurà de demostrar amb major claredat que la resposta a 

aquestes preguntes aportarà alguna cosa a la disciplina. La justificació adequada del tema 

d'investigació és una peça clau en qualsevol investigació científica. 

• Ha de definir la naturalesa del projecte i la seva magnitud. Un projecte d'investigació ha 

d'abordar un problema específic i clarament exposat, no només un tema general i un conjunt de 

dades, ja que aquests no acostumen ser un punt de partida suficient per al disseny d'una investigació 

científica. 
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• Ha d'esmentar el context mediambiental i d'altres informacions importants sobre l'àrea 

d'estudi, així com la metodologia que seguirà i la previsió del temps necessari per desenvolupar el 

projecte.  

• Ha de demostrar que existeixen possibilitats d'aconseguir una resposta. És necessari que 

l'arqueòleg analitzi detingudament el seu tema d'investigació i que, en cas que tingui diversos 

objectius, els redueixi per tal que el seu projecte resulti viable i pràctic. 

• Haurà de preveure acuradament els aspectes del treball de camp per fer eficient i productiva 

la seva incursió, ja que el seu tema d'investigació el condicionarà en gran mesura. 

Recerca de finançament                                                                                                    

Un dels aspectes més importants que l'arqueòleg ha de tenir en compte si vol que el seu projecte 

sigui viable és el finançament. Cap excavació pot dur-se a terme sense capital per cobrir les 

despeses. I, el que és encara més important, el finançament permet incrementar la qualitat del 

treball, ja que dóna la capacitat de pagar especialistes que desenvolupin tasques tècniques 

especialitzades.  

El primer pas en aquest procés és localitzar un organisme de finançament apropiat. Existeixen dos 

factors principals que condicionen l'obtenció d'ajuda econòmica per un projecte: la qualitat de la 

sol�licitud i l'adequació entre el caràcter del projecte i els criteris de la institució. 

A l'hora de buscar finançament hi ha tres tipus d’organismes: els programes governamentals, les 

empreses i les fundacions. Tot i que tots tres tenen característiques comunes, les estratègies 

específiques per aconseguir-ne el suport són diferents. 

L'arqueòleg ha de comprovar que el seu pressupost inclou: 

• La investigació preliminar i els mètodes que s'utilitzaran en l'activitat de camp i, si és 

necessari, en la conservació dels artefactes a llarg termini. 

• Els honoraris de tots i cadascun dels treballadors que intervindran en el projecte. 

• Els materials que s'utilitzaran i la justificació del seu ús. 
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Aconseguir un pressupost adequat per al projecte és una de les tasques més dures de qualsevol 

sol�licitud de subvenció. L'arqueòleg ha de ser realista; no val la pena posar en marxa un pla que 

s'haurà de deixar a mitges per insuficiència de capital. Així doncs, no començarà un projecte que no 

podrà finançar. 

Treball de camp 

L'arqueòleg, com tot científic, utilitza uns recursos específics per tal de realitzar la seva tasca. 

L'equip bàsic que no pot faltar a l'hora de desenvolupar el treball de camp és: 

• brúixola 

• mapa topogràfic de la zona (preferiblement edicions actualitzades a escala 1:25.000 o 
1:10.000) 

• fitxes de registre  

• diari de camp 

• escales fotogràfiques 

• paper mil�limetrat, regle, transportador... 

• càmera 

• cinta mètrica 

• bosses de plàstic de diverses mesures 

• raspall per netejar superfície 

• guants de jardí i tisores de podar, per tal de netejar el terreny de la vegetació que dificulti la 
tasca 

• farmaciola de primers auxilis 

• navalla 

• llanterna  

A aquests utensilis cal afegir-ne d'altres encara més bàsics, com ara calçat còmode, aigua, protector 

solar o repel�lent per insectes. 

S'ha de tenir en compte que no sempre és possible documentar-ho tot i que, per tant, en moltes 

ocasions s'hauran d’establir prioritats en funció dels objectius de la investigació. Per exemple: si un 

arqueòleg té com a objectiu l'estudi del poblament prehistòric d'una vall de grans dimensions, però 

disposa d'un temps limitat per realitzar la prospecció, és pràcticament impossible que documenti de 

forma exhaustiva el contingut de cada jaciment. Per això es limitarà a ubicar tots els jaciments en un 

mapa i a recollir un mínim d'informació sobre cadascun d'ells: l'arqueòleg sempre intenta reduir els 
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objectius del seu projecte abans de començar, per tal que el temps que inverteixi en l'excavació 

resulti més profitós i fer el projecte més viable. 

No obstant això, fins i tot els millors projectes, que han estat planificats de manera rigorosa, han de 

tenir flexibilitat suficient com per enfrontar possibles imprevistos en el treball de camp. Un projecte 

basat únicament en les necessitats de la investigació només podria ser viable en un món ideal. S'ha 

de buscar l’equilibri entre allò que l'arqueòleg voldria fer i els obstacles que s'interposen en el seu 

camí. Entre aquests obstacles quotidians estan les condicions atmosfèriques, els problemes de 

finançament o la impossibilitat d'accedir a determinats jaciments o territoris.  

Arqueologia d'urgència 

La pràctica de l'arqueologia no està únicament relacionada amb la investigació. Quan un jaciment es 

troba en perill per la realització d'alguna mena d'acció sobre el medi és imprescindible l'actuació 

d'un arqueòleg per avaluar, fer un seguiment arqueològic o excavar. Lamentablement, les 

intervencions d'urgència constitueixen el recurs econòmic més habitual de l’arqueòleg avui dia, 

especialment per a joves professionals que han acabat els seus estudis recentment. 

En aquesta mena de prospeccions acostuma a haver la necessitat d'actuar amb rapidesa. Per això 

solen caracteritzar-se per ser intervencions insignificants, en què es fa el mínim exigible per 

acomplir els requisits de l'administració, ja que generalment no es disposa de temps ni de recursos. 

No obstant això, que una excavació es porti a terme per una sèrie de causes de força major no 

implica que no s'hagi de seguir una metodologia científica. La intervenció arqueològica, sigui quina 

sigui la seva natura, ha de seguir un procés similar al de qualsevol projecte d'investigació científica. 

En l'actualitat, la legislació vigent exigeix l'elaboració d'un informe d'impacte ambiental sempre que 

es vulgui realitzar una obra o instal�lació. Així mateix, en la majoria de les ciutats les lleis de 

patrimoni exigeixen la realització de seguiments i excavacions en les àrees històriques. 

L'arqueologia d'urgència la finança el promotor de les obres, normalment una institució pública. En 

aquest cas l'arqueòleg haurà d’elaborar un informe que entrarà en fase de concurs públic. Això no 

vol dir que per aconseguir participar en el projecte hagi de presentar-se l'informe amb les taxes més 

baixes, ja que és contraproduent per als professionals de l'arqueologia devaluar la seva tasca. A més, 

ha de recordar-se que la intervenció arqueològica no implica només la prospecció, el seguiment o 

l'excavació, sinó també el posterior estudi dels materials i per a això és fonamental comptar amb 

equips interdisciplinaris, de manera que es pugui treure el màxim profit de la informació 
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arqueològica i que es produeixin avanços en la investigació. Si bé el temps és primordial en aquesta 

mena d'intervencions, també ho és l'ètica professional que exigeix a l'arqueòleg estudis arqueològics 

de qualitat i donar a conèixer els resultats de la investigació. 

Evolució de la figura de l'arqueòleg  

Abans d’arribar a ser una ciència fonamental per al coneixement de les cultures antigues, 

l’arqueologia va experimentar un període d’intents d’apropament a l’objecte del seu estudi, els 

vestigis del passat.  

Comunament s’ha considerat la història de l’arqueologia com la història dels grans descobriments. 

No obstant, és molt més que això: es tracta de la història de com hem arribat a observar l’evidència 

material del passat humà amb ulls nous i amb mètodes desenvolupats que ajuden en la tasca.  

Des de temps immemorials s’ha desenvolupat una curiositat per les relíquies de societats antigues, 

en les quals savis, i fins i tot dirigents polítics, col�leccionaven i estudiaven objectes del passat.  

Nabònid, últim rei nadiu de Babilònia, va tenir un gran interès per les antiguitats. Va excavar un 

temple important i va descobrir la seva primera pedra, que hi havia estat dipositada uns 2.200 anys 

abans. Va emmagatzemar moltes de les seves troballes en una mena de museu a Babilònia. Per això 

fou considerat el primer arqueòleg de la història – no per la seva metodologia, sinó pel seu afany en 

la recerca d’objectes del passat. 

Tot i així, la denominació d’arqueòleg no ha estat sempre aplicada de la mateixa manera que avui 

dia. De fet, a Grècia, durant els primers segles de la nostra era, el terme designava una categoria 

d’actors que recreaven antigues llegendes a l’escenari a través de la mímica. L’apel�latiu tal com el 

coneixem actualment va ser reinventat per un doctor i antiquari de Lyon, al segle XVIII, anomenat 

Jacques Spon. També va proposar la paraula “arqueografia”, però aquesta no va tenir èxit. 

Els grecs, així com la resta de la humanitat anterior a l’Europa dels dos últims segles, no van 

conèixer l’arqueologia, tot i que en ocasions realitzaren descobriments d’interès arqueològic i fins i 

tot arribaren a conclusions vàlides. D’aquesta manera, en el segle V aC van obrir algunes tombes i 

jutjaren, per la confecció de les armes trobades al costat dels cossos i per la forma d’enterrament, 

que pertanyien als caris, poble que encara feia ús d’armes i sepultures semblants. Però 

descobriments com aquests foren purament casuals i mai foren el resultat d’una recerca 
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premeditada de coneixements sobre èpoques anteriors. Ni molt menys es realitzà una comparació i 

classificació i no es va poder, per tant, obtenir una cronologia. 

En l’època de l’antic Imperi Romà, els soldats de Juli Cèsar van descobrir nombroses tombes de 

gran antiguitat mentre fundaven colònies a Itàlia i Grècia. Els soldats les saquejaven a la recerca de 

ceràmiques i bronzes que després venien a Roma a preus elevats: un exemple primitiu d’espoli i 

comerç amb antiguitats. Segons l'historiador Suetoni, fins i tot el mateix emperador August 

col�leccionava “enormes esquelets de monstres extints del mar i de la terra, popularment coneguts 

com a ossos de gegants, així com armes d’antics herois.” 1  

Durant l’Edat Mitjana, al nord d'Europa la gent començà a interessar-se per les conegudes com a 

“olles màgiques”, urnes crematòries que sorgien misteriosament del sòl a causa de l’erosió o de 

l’acció dels animals quan cavaven els seus caus. Al mateix temps, pedres treballades i destrals 

lítiques polides afloraven quan els agricultors treballaven els camps. D’acord amb la creença 

popular, aquests artefactes eren les puntes de fletxes dels follets i van arribar a ser venerats. Moltes 

d’aquestes peces acabaren en col�leccions de curiositats, recollides per antiquaris. Alguns 

començaren a adonar-se que aquelles suposades armes de follets o les cèlebres “olles màgiques” 

eren objectes realitzats pels homes, és a dir, que es tractava de relíquies de pobles primitius. Alhora, 

el descobriment de l’escultura grega i romana va instar els artistes contemporanis a estudiar les 

formes clàssiques, mentre que les famílies adinerades començaren a col�leccionar i a exhibir 

antiguitats clàssiques. 

Durant el Renaixement, els prínceps i les gents refinades crearen gabinets de curiositats en què 

artefactes singulars i antics es disposaven de forma desordenada junt a minerals exòtics i tota mena 

d’espècimens il�lustratius del que es denominava història natural. També els erudits s'iniciaren en 

l'estudi i en la col�lecció de relíquies de l’antiguitat clàssica. I, en terres més septentrionals, lluny dels 

centres de civilització de l’Antiga Grècia i Roma, s’inicià l’estudi dels vestigis locals propis del passat 

remot. Es tractava de llocs destacats que cridaven l’atenció, com ara les grans tombes pètries de 

l’Europa nord-occidental. Erudits meticulosos, com ara l’anglès William Stukley, van fer estudis 

                                                           

1 Vida dels dotze Cèsars, Suetoni. 
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sistemàtics d’alguns d’aquests monuments, amb plànols precisos que encara resulten útils a 

l’actualitat. 

A més, també al segle XVI, alguns estudiosos van començar a qüestionar l’afirmació del pintor i 

filòsof Francis Bacon, que deia que “els pobles més antics estan enterrats en el silenci i l’oblit”, i 

s’adonaren que la informació es podia trobar en l’estudi de les construccions prehistòriques. Per 

això, tota una sèrie d’antiquaris començaren a visitar-les i a descriure-les.  

El segle XVII veié com aquestes activitats derivaren en un interès més sistemàtic, fet que produí un 

augment de les excavacions. Mentre que la majoria només buscava aconseguir objectes interessants, 

alguns pioners enfocaren la tasca com una dissecció, anotant les relacions entre els artefactes en els 

diferents nivells del sòl. Aquesta nova manera d’interpretar el terreny com si d’un document es 

tractés va produir un furor creixent per excavar tombes. Això es convertí en una afició per a 

clergues, cavallers, doctors, homes de negocis i professors. Fins i tot avui alguns membres d’aquests 

sectors professionals realitzen contribucions al camp de l’arqueologia amateur.  

L’interès creixent que es prestava a les civilitzacions antigues es consolidà al segle XVIII amb 

importants iniciatives; entre d’altres, la creació d’institucions o acadèmies dedicades al seu estudi, 

com ara l’Acadèmia Etrusca a Itàlia, la Societat d’Hiperboris a Alemanya o la Reial Acadèmia 

d’Història a Espanya. Totes les nacions cultes foren testimoni de la proliferació d’aquesta mena 

d’organismes científics. Aleshores, els investigadors més emprenedors iniciaren l’excavació d’alguns 

dels jaciments més destacats. Pompeia, a Itàlia, amb les seves impressionants troballes romanes, en 

fou un dels primers, tot i que l’excavació pròpiament dita no va començar fins al segle XIX. El 

mèrit de dirigir el que s’ha denominat la primera excavació científica de la història de l’arqueologia 

cau sobre Thomas Jefferson, més endavant tercer president dels Estats Units, qui, al 1784, va cavar 

una secció travessant un túmul sepulcral en la seva propietat de Virgínia. En temps de Jefferson, la 

gent suposava que els centenars d’inexplicables túmuls coneguts a l’est del riu Mississippi havien 

estat construïts, no pels indígenes, sinó per una raça mítica i desapareguda de Constructors de 

Túmuls. Jefferson va adoptar el que avui s’anomena un enfocament científic, és a dir, va contrastar 

les idees relatives als túmuls amb l’evidència concreta, per mitjà de l’excavació d’un d’ells. Els seus 

mètodes foren suficientment acurats com per permetre-li reconèixer nivells diferents i veure que els 

nombrosos ossos humans presents estaven pitjor conservats a les capes inferiors. D’això va deduir 

que el túmul havia estat reutilitzat com a lloc d’enterrament en moltes ocasions diferents i que 

havien estat els mateixos indis els que l’havien aixecat. Jefferson va introduir una nova manera de 

fer i per això no el van comprendre: el seu sòlid plantejament –la deducció lògica a partir de 
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l’evidència acuradament excavada- no fou adoptat per cap dels seus successors immediats a 

Nordamèrica. 

Mentrestant, a Europa es realitzaven excavacions extensives i es desenvolupaven les idees que 

ajudarien a assentar les bases del que fou un dels avanços més importants en la història intel�lectual 

del segle XIX: el descobriment de l’antiguitat de l’home. L’any 1785 el geòleg escocès James Hutton 

va plantejar el principi de l’uniformisme: gràcies a la demostració que l’estratificació de les roques 

era deguda a processos que encara seguien a mars, rius i llacs, s’arribà a la conclusió que els 

fenòmens geològics antics, en essència, eren similars als actuals. Es va aplicar aquesta idea al passat 

humà. Així, es pot dir que, en molts aspectes, el passat fou molt similar al present. Aquest principi 

constitueix una de les nocions fonamentals de l’arqueologia. 

Però fins a l’any 1841 no sorgí la idea que els inicis de l’existència de l’home es remunten a molts 

anys abans del diluvi bíblic. La va fer pública l’inspector de duana francès Jacques Boucher de 

Perthes amb unes proves convincents de l’associació d’artefactes humans i ossos d’animals extingits 

a les canteres de grava del riu Somme. D’aquesta manera, la noció bíblica que el món i tot el que 

conté havien estat creats feia tan sols uns pocs mil�lennis ja no va poder ser acceptada. Es va 

comprovar la possibilitat d’una prehistòria de la humanitat.  

Així, a mitjan segle XIX l’arqueologia va aspirar a ser realment científica, en el sentit de tractar de 

mode sistemàtic els vestigis del passat. A finals del mateix segle, l’autèntica arqueologia era una 

ocupació naixent i fou, precisament durant aquesta època, quan sorgiren algunes de les figures que 

servirien com a referència a arqueòlegs posteriors: Petrie, Koldewey, Schliemann, Pitt-Rivers... 

Aquests ja no realitzaven una recerca de tresors, sinó d’informació i d’un mitjà per respondre 

preguntes específiques. 

Aquestes idees harmonitzaven amb les troballes d’un altre gran erudit del segle XIX, Charles 

Darwin. A l’Origen de l’home, afirmà que l’espècie humana havia sorgit com a part de la selecció 

natural, procés que explicava a la seva obra anterior, l’Origen de les espècies: en la lluita per la 

supervivència, els individus d’una espècie més ben adaptats al medi sobreviurien, mentre que la 

resta moriria. Els individus supervivents transmetrien hereditàriament les seves qualitats 

avantatjoses a la seva descendència i, gradualment, les característiques d’una espècie canviarien fins 

al punt que en sorgiria una de nova. En això consisteix el procés d’evolució. Arran d’aquesta 

revolucionària teoria va començar la recerca dels orígens de l’home en el registre material per mitjà 

de tècniques arqueològiques.  
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Les idees de Darwin, a més, suggerien que les cultures humanes havien evolucionat de manera 

anàloga a les espècies d’animals i de plantes. Poc temps després de la publicació de l’Origen de l’home, 

erudits britànics idearen esquemes evolutius de formes artfactuals, que donaren lloc al mètode 

tipològic, és a dir, a l’ordenació d’artefactes en seqüències cronològiques o de desenvolupament. 

Una altra línia bàsica de pensament durant aquells anys fou la comprensió que l’estudi dels 

etnògrafs a les diverses comunitats vives d’arreu del món podia ser un punt de partida útil per als 

arqueòlegs en el seu esforç per comprendre el mode de vida dels avantpassats d’aquestes mateixes 

comunitats.  

Als anys vuitanta del segle XIX ja s’havien desenvolupat moltes de les idees que servirien de base a 

l’arqueologia moderna. No obstant això, se seguien realitzant excavacions tosques en què francesos 

i britànics rivalitzaven per veure qui obtenia un major nombre d’obres d’art amb menor inversió de 

temps i de diners.  

L’exemple més conegut de troballa meravellosa durant aquells anys és la que realitzà Heinrich 

Schliemann: la ciutat de Troia. L’explorador la cercà, en gran mesura, gràcies al poema de la Ilíada, 

d’Homer. Si bé les tècniques d’excavació de Schliemann han estat considerades excessivament 

brusques, pocs arqueòlegs eren rigorosos en aquell moment i ell demostrà com es podia utilitzar la 

interpretació de l’estratigrafia d’un túmul per reconstruir el passat. Però correspongué a la generació 

següent d’arqueòlegs la tasca d'assentar l'estructura de l'arqueologia actual.  

D’aquesta manera, abans del final del segle XIX ja s’havien establert molts dels aspectes vigents 

avui dia i s’havien descobert nombroses civilitzacions antigues.  

Durant el segle XX, gràcies als esforços d’una sèrie de grans arqueòlegs, l’arqueologia es va 

convertir en un empeny multidisciplinari, atraient experts d'innombrables camps: des de geofísics i 

fotògrafs aeris a zoòlegs, botànics, químics, genetistes, i tota una gamma de científics que encara 

avui aporten dades de l’estudi del material arqueològic i dels sediments que l’envolten. 

S’inicià un període que es perllongaria fins aproximadament l’any 1960, i l’interès principal del qual 

se centraria en la cronologia. Es realitzà un gran esforç en l’establiment de sistemes cronològics 

regionals - entenent per regió tota unitat territorial amb característiques històriques i culturals 

comunes - i en la descripció del desenvolupament de la cultura a cada zona. A les regions on havien 

nascut les primeres civilitzacions, noves investigacions i nous descobriments completaren les 

seqüències cronològiques. 
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Durant aquests anys es desenvolupà la idea de l’ecologia cultural. L’antropòleg Julian Steward 

destacà el fet que les cultures no es relacionen únicament les unes amb les altres, sinó que també ho 

fan amb l’entorn. Fou essencial la col�laboració dels especialistes: experts que podien identificar 

ossos animals o restes vegetals en el registre arqueològic per tal d’ajudar a perfilar una imatge de 

l’entorn prehistòric. 

Els anys seixanta senyalen un canvi important en el desenvolupament de l’arqueologia. En aquesta 

època sortiren a la llum diverses insatisfaccions respecte al mode en què es portava a terme la 

investigació arqueològica. Aquest descontentament no es referia tant a les tècniques d’excavació o a 

les disciplines auxiliars recentment desenvolupades a l’arqueologia, com a la manera en què se'n 

treien conclusions. El primer aspecte es referia al paper de la datació en l’arqueologia. El segon 

anava més enllà: se centrava en la forma en què els arqueòlegs explicaven les coses, en els 

procediments utilitzats en el raonament arqueològic.  

Arran d’aquestes idees nasqué la coneguda com a Nova Arqueologia, un moviment que defensava 

que el raonament arqueològic havia de ser explícit. Les conclusions no havien de basar-se 

simplement en l’autoritat personal de l’especialista que elaborava la interpretació, sinó en un marc 

explícit d’interpretació lògica. Així, es pretenia explicar més que descriure i, per això, s'intentava 

elaborar generalitzacions vàlides. 

El plantejament crític de la Nova Arqueologia i la seva exigència de procediments explícits i 

quantitatius conduïren a nous avanços en la investigació de camp, molts dels quals cimentaren o 

coincidiren amb els programes de treball de camp que ja estaven essent portats a terme per alguns 

arqueòlegs que no s’havien considerat a si mateixos seguidors de la nova escola. 

En primer lloc, hi hagué un interès molt més gran en projectes de camp amb objectius 

d’investigació ben definits, és a dir, que els arqueòlegs es proposaven resoldre problemes concrets 

del passat. En segon lloc, les noves perspectives proporcionades per l’enfocament ecològic deixaren 

clar que només hi hauria respostes a moltes de les qüestions més importants si s’estudiava una regió 

completa i el seu entorn, en lloc de jaciments aïllats. El tercer avanç, molt vinculat als anteriors, el 

va constituir la comprensió que, per dur a terme aquests objectius de forma efectiva, era necessari 

introduir noves tècniques d’estudi intensiu de camp i d’excavació selectiva, associades a 

procediments de mostreig basats en l’estadística, i a mètodes perfeccionats de recuperació. Nasqué 

així una disciplina autènticament mundial: una arqueologia que abastava, geogràficament, tot el 
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planeta, i una arqueologia que es remuntava en el temps als inicis de l’existència humana i s’estenia a 

l’època actual. 

L’altre avanç important del període immediatament posterior a la II Guerra Mundial fou el ràpid 

desenvolupament de les innovacions científiques a l’arqueologia. El nombre d’invencions durant 

aquells anys resulta sorprenent i potser la més destacada fou la del químic nord-americà Willard 

Libby: la datació radiocarbònica. Finalment, els arqueòlegs obtingueren un mètode de determinar, 

de forma directa, l’edat dels jaciments i troballes de qualsevol part del món, sense necessitat 

d’utilitzar cronologies complexes comparades de cultures amb àrees ja datades per mitjà de mètodes 

històrics, com eren els textos escrits.  

El desenvolupament dels treballs arqueològics ens porta a preguntar-nos qui són realment, avui, els 

investigadors de l’arqueologia. Repassem: fa un segle eren individus rics que tenien l’afició 

d’especular sobre el passat i dur a terme excavacions. En d’altres casos eren viatgers que tenien 

algun motiu per estar en llocs remots i que aprofitaven l’ocasió per realitzar estudis en allò que, en 

realitat, constituïa el seu temps lliure. Fa trenta anys, els arqueòlegs tendien a ser llicenciats 

universitaris o representants de museus nacionals que pretenien ampliar les seves col�leccions, o 

treballadors de societats científiques i institucions acadèmiques amb base a les capitals més 

pròsperes d’Europa i els Estats Units. En l’actualitat, és més probable que un arqueòleg 

professional sigui un funcionari del govern, de forma directa o indirecta, que un investigador 

independent. 

Tècniques modernes 

L’excavació arqueològica utilitza mètodes de prospecció del terreny molt variats i tècniques d’anàlisi 

d’allò més complexes, extretes de nombroses ciències. No obstant això, planteja també una gran 

quantitat de qüestions pràctiques i ètiques en referència a la conservació d’objectes i monuments. La 

investigació competent és tant un dret com una obligació permanent. 

Excavació o destrucció? 

L’arqueologia fou, durant molt de temps, confosa amb l’excavació: l’arqueòleg era aquell que 

descobria vestigis del passat sortits de la terra. Es considerava que era aleshores quan començava la 

vertadera tasca d’interpretació, a mans de l’historiador. Escorcollar semblava una activitat senzilla i 

objectiva. 
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La visió ha canviat des d’aleshores. Els arqueòlegs s'han adonat poc a poc que, més que útil per 

retrobar allò que estava perdut, l'excavació inadequada ha estat un acte de destrucció. Si 

construccions de pedra, estàtues o sarcòfags són fàcils d’identificar, les relacions que unien tots 

aquests objectes en l'espai poden perdre’s per sempre, a causa d’una manca de minuciositat a l’hora 

d’excavar. 

L'excavació és, doncs, una tria permanent, un compromís fràgil entre mètodes cada vegada més 

innovadors - però, per tant, cada vegada més costosos - i la necessitat de resultats, especialment per 

exigència dels organismes financers que donen suport a l’excavació. 

L’arqueologia vista des del cel 

Deixant de banda certes investigacions realitzades a indrets estudiats des de fa molt de temps, 

actualment no s’inicien excavacions que no compleixin els requisits següents: ser realitzades a llocs 

amenaçats de destrucció - les intervencions d'urgència que hem esmentat abans -, o estar vinculades 

a programes d'investigació i, per tant, ser susceptibles de respondre qüestions particulars. Tant en 

un cas com en l'altre, no s’ha de confiar en la casualitat dels descobriments, sinó que es realitzen 

prospeccions prèvies, amb l'ajuda d'una gran varietat de tècniques. 

L’anàlisi d’arxius permet trobar aglomeracions de poblacions antigues, habitatges i llocs de culte o 

de producció. Un estudi més profund de fonts concretes permet precisar també el nom dels 

ocupants, els límits de les parcel�les cadastrals, el preu dels productes fabricats... 

Abans d’escorcollar un territori, se’n fa una ullada superficial aèria: els vestigis enterrats poden 

provocar anomalies en la vegetació o a la superfície del sòl. Aquestes anomalies, visibles gràcies a la 

perspectiva que dóna un avió volant a baixa altitud, són retratades per la mirada atenta de 

l'arqueòleg i del fotògraf. A terrenys que es troben sobre fosses enterrades, la humitat subsisteix, el 

blat resta verd més temps, l'aigua de pluja s’absorbeix més lentament... la presència de murs amagats 

sota terra té l'efecte invers. Part dels murs enterrats pot haver estat raspada per la rella de les arades, 

que, a cada llaurada, en fan remuntar fragments; aquests són detectats també pel fotògraf aeri. A 

més, la termografia2 ofereix també perspectives. 
                                                           

2Mesura de les diferències de temperatura dels sòls. 
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Prospeccions i sondejos 

Després d'obtenir una imatge superficial del terreny, els arqueòlegs quadriculen sistemàticament la 

zona a estudiar, sempre a partir de la superfície del sòl i dels aparells, mesurant les anomalies 

elèctriques o magnètiques del subsòl. Es dibuixa un mapa provisional dels vestigis, enterrats i 

invisibles - sense tanmateix poder interpretar-ne sempre la significació. 

Quan es tracta d'investigar grans superfícies amenaçades de destrucció, el millor mètode és el dels 

sondatges efectius. Sobre les futures zones industrials, carreteres, autopistes o línies ferroviàries, els 

arqueòlegs caven amb pala mecànica trinxeres, de 2 metres sobre 20, que representen del 5% al 

10% de la superfície total. Si aquests sondatges es revelen positius, s’iniciarà una vertadera 

excavació. El cas ideal és aquell en què els interessos del financer i els de l'arqueòleg coincideixen.  

Tot programa d'excavació que estigui vinculat a una problemàtica particular està precedit de 

prospeccions i sondatges sistemàtics, que permeten orientar-lo adequadament i realitzar la 

prospecció als llocs pertinents. L'excavació respon a dos objectius: retirar i extreure els vestigis per 

tal d'explicar els esdeveniments que han conduït a la seva aparició, a la seva evolució i al seu 

abandonament o enterrament, i comprendre el funcionament de la societat que els ha produït. Les 

tècniques de neteja del terreny - de la pala mecànica al pinzell, i fins i tot al microscopi - són 

variades. S’ha de triar l’eina adequada en cada ocasió. Aquest procés de rastreig de la zona a estudiar 

s’acompanya del registre, és a dir, de la indicació del posicionament exacte de cada objecte sobre un 

pla respecte a una graella, sovint materialitzada sobre el terreny. Les tècniques posades en marxa 

estan vinculades, alhora, a la naturalesa dels vestigis a extreure i al mode en què estan conservats.  

Malauradament, la majoria dels vestigis de les civilitzacions passades ha desaparegut sense deixar 

rastre. Només cal visitar un museu d'etnologia per adonar-se que la majoria dels objectes del passat 

foren realitzats amb materials peribles (teixits, plomes, fang...), fàcilment corrompibles. Fins i tot el 

metall es pot oxidar, de manera que, finalment, només tenim garantia de la supervivència dels 

minerals: edificis, eines de pedra, armes, plats i gots... els ossos, ja siguin humans o animals, no es 

desfan completament en sòls granítics o volcànics. 

Les societats vives i les societats mortes 

L'arqueòleg no pot trobar una imatge congelada de la vida de les societats passades. Fins i tot 

Pompeia - antiga ciutat italiana en què la lava del Vesubi, un volcà proper, sorprengué els seus 

habitants, convertint-los en estàtues humanes - ha estat modificada perquè  s’han robat objectes 
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preciosos i d’incalculable valor cultural. Només algunes tombes són garantia de trobar elements en 

bon estat, representacions dels morts que ens permeten conèixer què pensaven i com actuaven els 

vius. 

L’arqueologia submarina 

Els objectes de materials peribles poden ser conservats en ambients molt particulars: 

extremadament secs, d'alta humitat o en condicions de congelació. Les prospeccions subaquàtiques 

(en mars, rius i llacs), per tant, tracten de recuperar objectes desapareguts sota l’aigua: cases de fusta, 

vaixells, estàtues, mànecs d'eines, cistelles, objectes de roba o cuir, i fins i tot excrements (que 

proporcionen informació sobre les malalties i l'alimentació), restes de menjar, fragments de plantes, 

larves d'insectes... Els vaixells grecs i romans que naufragaren molts segles enrere ens proporcionen, 

sovint, milers d'àmfores de vi, com també objectes de la vida quotidiana dels mariners. Si bé les 

excavacions subaquàtiques resulten especialment difícils als fons marins, l’aigua dels rius i dels llacs 

també obstaculitza la tasca, ja que proporciona una escassa visibilitat. Es tracta d’un tipus 

d’investigació que requereix un equip molt especialitzat, no només per al busseig, sinó també per a 

la detecció i extracció dels objectes identificats en el pla. A més, una vegada surten de l'aigua, 

aquests objectes requereixen productes químics de tractament immediat, sense els quals es degraden 

molt ràpidament. 

En resum: la ciència ha revolucionat el coneixement sobre l’home de l’antiguitat. ADN, TAC, 

escàner, nucli de gel… : molts descobriments fascinants realitzats recentment provenen del 

laboratori més que de les excavacions, de l’anàlisi de fòssils d’homínids, d’útils o d’ossos de teixits 

humans i d’ADN antic. Ara es pot “excavar” l’ascendència d'una persona través dels seus gens i 

analitzar la història d’una vida a partir de l’estronci dels seus ossos i de les restes dels seus últims 

àpats trobades en trossos de ceràmica enterrats a la seva tomba. 

Amb el temps, s’han produït dues tendències: d'una banda, es realitzen excavacions cada cop més 

lentes i consciencioses - cada nivell és acuradament retirat, raspat o espolsat, i tot és tamisat-, en què 

resulta notable l’augment de tot allò que podem aprendre de cada objecte; d'altra banda, però, s'ha 

donat un augment creixent de les intervencions d'urgència, molt dependents dels terminis i del 

finançament.  

A mesura que l’arqueologia es desenvolupa, es fa molt més amb molt menys. També es produeix 

molt en tots els sentits. El nombre d’arqueòlegs creix a tot el món i aquests competeixen per 
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posicionar-se i intenten aportar informació o dades noves. Com a conseqüència, la literatura 

arqueològica està descontrolada, fins al punt que les biblioteques tenen dificultats per comprar totes 

les revistes i sèries monogràfiques que apareixen cada any. Al mateix temps, els museus estan 

desbordats, de manera que la conservació s’està convertint en un problema cada cop més gran. A 

Egipte, per exemple, els arqueòlegs han tornat a enterrar objectes, coneixedors que sobreviuran 

millor i més temps, per tal que les futures generacions en puguin gaudir. 

És important recordar que fins fa un parell de segles les persones més cultes creien que el món 

havia estat creat pocs mil�lennis abans, i que tot el que es podia conèixer del passat més remot 

s’havia de buscar en els textos supervivents dels primers historiadors. No existia consciència que fos 

en absolut possible cap mena d’història coherent dels períodes anteriors a l’aparició de l’escriptura. 

Avui dia podem penetrar, en efecte, aquesta boira que és el passat més remot. No només perquè es 

fan nous descobriments contínuament, sinó perquè s’ha après a formular preguntes correctes i 

s’han desenvolupat mètodes adequats per contestar-les. 

L’arqueologia segueix evolucionant i els nostres cossos seran els jaciments arqueològics del futur. 

L’arqueòleg i l'ètica 

Qui posseeix, o hauria de posseir el passat? Aquesta pregunta es converteix en una qüestió ètica. 

L’arqueòleg té una responsabilitat especial ja que la mateixa excavació requereix destrucció. És 

possible que la comprensió per part de futurs investigadors no sigui més gran que la dels actuals, 

perquè aquests hauran destruït l’evidència i registrat i publicat adequadament només aquelles parts 

que hagin considerat importants. Fins fa poques dècades els arqueòlegs meditaven poc sobre la 

possessió dels jaciments i de les antiguitats. Com s'ha dit, la majoria provenia de societats 

occidentals i industrialitzades, el domini polític i econòmic de les quals semblava atorgar un dret 

gairebé automàtic a adquirir antiguitats i excavar jaciments d’arreu del món. Aquesta apropiació 

indeguda del material històric i la seva possible comercialització posterior és el que anomenen 

espoli3.  

                                                           

3 Qualsevol acció que posi en perill de pèrdua o destrucció tots o algun dels valors que integren el Patrimoni 

Històric o que pertorbi el compliment de la seva funció social. 
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El tipus més lamentable de danys és el que produeixen deliberadament els excavadors furtius, 

interessats només a trobar objectes comerciables de gran valor i bastant despreocupats per la 

pèrdua d'informació que es produeix quan les troballes se separen del seu context original. Molts 

d’aquests saquejadors utilitzen detectors de metalls fins i tot en jaciments protegits per la llei. Les 

dades indiquen que en els últims trenta anys s'han saquejat més de quatre mil tombes datades entre 

els segles VIII i III aC. D’aquesta manera, mentre els dipòsits d’antiguitats de museus i les 

col�leccions privades s’incrementen, no succeeix el mateix amb els coneixements sobre els costums 

funeraris i l’organització social dels antics pobladors de la Terra. La llibertat dels mercats 

d’antiguitats europeus i nord-americans sembla tenir bona part de la responsabilitat d’aquesta 

situació, ja que les antiguitats l'origen de les quals no ha estat datat de forma fiable podrien haver 

estat robades. 

D’altra banda, actualment s’ha introduït un nou recurs que facilita el tràfic il�legal de peces 

arqueològiques: internet. Les subhastes a través d’aquest mitjà han disparat el nombre 

d’apropiacions indegudes de béns històrics, especialment eBay. Si bé aquest lloc web hi nega la seva 

responsabilitat, el cert és que en l’última dècada s’ha incrementat la compravenda de peces 

desaparegudes anys enrere de museus i excavacions a través de la Xarxa. Tal com afirma Pablo 

Francescutti4, “a l’eBay veurà utensilis de sílex de l’home de Neandertal (tres peces, 30 euros), una 

màscara de mòmia egípcia (600 euros), un collar viking (65 dòlars), una punta de fletxa grega del 

segle XIII abans de Crist (33 dòlars) o un ganivet cerimonial asteca d’obsidiana (46 dòlars), 

juntament amb les fotografies respectives. Aquesta pàgina web de puges compta amb més de 85 

milions d’usuaris a tot el món. Si vostè es decideix només ha d’emplenar un formulari, licitar en la 

subhasta, pagar i esperar que li enviïn la compra a casa.”  

Tot i que hauria d'agrair-se que s’hagin conservat tantes coses, no hi ha lloc per a l’autocomplaença 

quan el comerç il�legal internacional d’antiguitats creix al mateix ritme que el tràfic d’armes i el de 

drogues. 

                                                           

4¿Quién da más por esta mano del siglo XVII?, Pablo Francescutti. El País Semanal. 14/6/2009.  
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L’ús del passat, no obstant, va més enllà de l’espoli. Cal parlar també de la manipulació de 

descobriments arqueològics amb fins polítics i de corrupció social, com es produeix per part 

d’alguns governs i organitzacions polítiques. 

La majoria de les nacions del món reconeixen que és un deure públic del govern tenir algun tipus de 

política de conservació. Això s’aplica als recursos naturals i a la vida salvatge, però també a les restes 

arqueològiques. D’aquesta manera, la major part dels països posseeixen avui dia una legislació 

protectora dels jaciments.  

Quan un arqueòleg porta a terme activitats de camp relacionades amb el patrimoni arqueològic ha 

de consultar diversos col�lectius locals, com ara els organismes encarregats de la gestió del 

Patrimoni de la zona afectada o els membres de la societat històrica local. Tot i que no sempre es 

trobarà un interlocutor prou perceptiu, preguntar acostuma resultar beneficiós. Pot ajudar 

l'arqueòleg, facilitar-li l'accés als jaciments, proporcionar-li informació que desconegui o, fins i tot, 

podria suggerir-li diverses orientacions o enfocaments per a la seva investigació. La comunitat 

inclou totes les persones que viuen en l'àrea en què es desenvoluparà el projecte arqueològic i 

probablement englobarà un grup bastant ampli d'interessats, cadascun dels quals podria aportar els 

seus propis interessos o tècniques al projecte. Per poder efectuar activitats arqueològiques a 

qualsevol comunitat autònoma és un requisit indispensable contactar amb els propietaris o els 

arrendataris dels terrenys per sol�licitar un permís d'accés a les seves terres.  

A més, els arqueòlegs tenen el deure d’explicar què fan i per què. És a dir, que una altra de les seves 

responsabilitats ètiques és mantenir informats dels resultats els diversos col�lectius afectats, sempre 

que ho permeti la normativa vigent. Això significa, sobretot, la publicació i difusió dels seus 

descobriments, de manera que altres investigadors disposin dels resultats i que el públic pugui 

gaudir-ne i comprendre’ls: tot i que l’objectiu immediat de la majoria de les investigacions sigui 

donar resposta a preguntes específiques, el propòsit fonamental de l’arqueologia ha de ser el de 

proporcionar a la gent una millor comprensió del passat humà. 

Existeixen diversos mitjans per donar a conèixer al públic tant el projecte com els resultats 

obtinguts: dies de portes obertes durant la campanya d'excavació i visites guiades pel jaciment, 

xerrades a escoles, conferències locals, creació d'una pàgina web amb la informació pública del 

projecte i la realització de publicacions, guies i materials de divulgació. Tot i que en teoria sembla 

senzill, a la pràctica por requerir una gran inversió de temps i un gran compromís. Si bé la majoria 

dels arqueòlegs han insistit en la importància de donar a conèixer els resultats de la investigació 
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arqueològica al públic, són pocs els que ho fan en la pràctica. És important recordar que el públic 

està interessat no només en els resultats, sinó també en el propi procés. Les visites als jaciments i els 

dies de portes obertes en les excavacions arqueològiques acostumen a ser populars, perquè la gent 

aprèn sobre el que s'ha trobat i en què consisteix l'arqueologia.  

Si es vol obtenir una perspectiva adequada de la posició dels homes com a éssers humans en el món 

actual, importa el passat. És d’on procedeix la humanitat i el que determina el que aquesta és.  
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III. ENTREVISTES A ARQUEÒLEGS 

 

Transcric a continuació les entrevistes que he fet a cinc arqueòlegs, quatre de nacionalitat espanyola 

i un de libanès. 

Per tal de poder treure conclusions significatives, he procurat fer a tots els entrevistats les mateixes 

preguntes, amb algunes petites variacions motivades per les seves pròpies respostes. 

Fent un petit resum, es pot constatar el següent: 

Pràcticament tots manifesten haver-se sentit atrets per l’arqueologia des de ben petits, i posen 

èmfasi en l’entusiasme i la vocació amb que cal exercir aquesta professió.  

Amb tot, reivindiquen millors condicions de treball, particularment salarials, per als arqueòlegs i 

consideren indispensable que es desmitifiqui el caràcter aventurer i romàntic que es dóna a la seva 

tasca. En aquest sentit, entenen que personatges com Indiana Jones, i la majoria dels arqueòlegs 

cinematogràfics, poden tenir relació amb l’aventurer cercador de tresors del segle XIX, però no pas 

amb l’arqueòleg actual, que necessita més paciència que bona forma física. Tampoc no creuen gaire 

en la serendipitat, aquesta mena d’afortunada casualitat que en el cinema està a la base de la majoria 

dels èxits arqueològics.  

Tots estan d’acord que davant la tria entre el públic i els jaciments, aquests últims són sempre la 

prioritat: l’interès legítim dels ciutadans per conèixer el seu passat no pot suposar la destrucció 

d’allò que ens el mostra. Cal guardar aquests tresors sense posar-los en perill, per tal que futures 

generacions puguin analitzar-los. 

A més, consideren comprensibles i legítimes les reivindicacions per recuperar els tresors espoliats 

d’alguns països, com ara Egipte, però també afirmen que no es pot ignorar tot el passat i que és 

inviable retornar tot allò que hi ha escampat pel món. 

M’ha sobtat la consciència ecològica que tenen tots aquests arqueòlegs, i és que insisteixen que 

preservar les cultures és també i sobretot preservar el seu entorn natural. 
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Mª Eugènia Aubet 

 

La senyora Maria Eugènia Aubet és una arqueòloga que ha realitzat la major part de les seves 

prospeccions al Líban. Va estudiar a la Universitat de Barcelona, però es va especialitzar en fenicis a 

Alemanya on, segons diu, aprengué més que en cap altre lloc. 

És autora de diversos llibres i actualment alterna la direcció d’algunes intervencions d’urgència a 

jaciments libanesos - a ciutats com ara Tir i Beirut - i les activitats docents a la Universitat Pompeu 

Fabra.  

Bon dia, senyora Aubet. Per començar voldria agrair-li que m’hagi concedit aquesta 

entrevista. La meva primera pregunta es refereix a la seva relació amb l’arqueologia. Per 

què s’ha interessat per aquesta ciència? 

Quan era molt petita el meu pare em va dur a la ciutat romana de Barcelona. Aleshores van néixer 

en mi les ganes de dedicar-me a l’arqueologia… i mira, de moment no he canviat d’idea. 

I, digui’m: ha participat en moltes excavacions? Va fer-hi alguna troballa? 

És clar! He dirigit diverses excavacions. Potser les més importants foren a Sevilla, Màlaga i al Líban. 

De fet, al Líban és on més he treballat, sobretot en treballs d’urgència. Fa poc vam descobrir a la 

ciutat de Tir una antiga ciutat fenícia, amb un vell cementiri. 

Troba que el sector de l’arqueologia ha evolucionat molt en els últims anys? Si n’hi ha, 

quines serien les innovacions més destacables? 

Sí, efectivament, ha evolucionat molt, especialment des que s’ha produït una aliança entre 

arqueologia i d’altres ciències. La investigació al laboratori i la feina de forenses, químics i físics ens 

ajuden a veure coses que abans no vèiem. 

Quina és la primera pel�lícula que li ve al cap quan pensa en arqueologia? 

Suposo que el típic i mundialment conegut Indiana Jones. 

Troba que la imatge que dóna la pel�lícula de la figura de l’arqueòleg és realista? 

No. Dóna una idea molt romàntica de què és realment un arqueòleg. Podríem parlar, en tot cas, 

d’un aventurer del segle XIX: eren savis sota control britànic i francès que aprofitaven el control 

sobre el Pròxim Orient per explorar-lo amb una Bíblia a la mà. És a dir, eren erudits, tenien amplis 

coneixements, però no eren arqueòlegs. En realitat no és tan senzill com anar passejant pel desert i 

trobar-te, de sobte, una tomba. 
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En aquest cas estaríem parlant de serendipitat, el que Royston Roberts va definir com “la 

facultat de fer descobriments afortunats i inesperats per accident”. Així doncs, la sort o la 

casualitat no són indispensables en l’arqueologia? 

No, no, en absolut. Calen molts anys de preparació: estudiar, realitzar anàlisis prèvies del terreny a 

excavar, prendre mostres, fer proves… En definitiva, no és una tasca tan senzilla com la fa veure 

l’Indiana Jones. 

Ha vist la pel�lícula “Roma” de Fellini? Hi ha una escena impressionant de la pel�lícula en 

què uns arqueòlegs obren una antiga casa romana que ha estat conservada hermèticament 

sota terra durant segles. A l’interior troben una sèrie de pintures en perfecte estat de 

conservació. El vent que entra de l’exterior, però, destrueix les pintures davant els ulls dels 

mateixos arqueòlegs, que observen l’escena horroritzats, sense poder fer res per evitar-ho. 

Creu que aquest és el major temor d’un arqueòleg, destruir proves físiques del passat? O és 

no trobar-ne mai cap? 

Sí, sí, he vist la pel�lícula. Trobo que reflecteix clarament el que temen els arqueòlegs: destruir el 

passat. Davant el risc de destrucció s’opta, molts cops, per no excavar o per tornar a amagar. Així, 

assegurem la conservació dels jaciments per tal que puguin trobar-los generacions futures. 

 Això em porta a pensar en la polèmica sobre la tomba de la reina Nefertari, a la Vall de les 

Reines de Luxor. Després de diversos anys de restauració s’obrí al públic, en contra de les 

opinions dels experts, i el resultat fou catastròfic per a la tomba, de manera que es tornà a 

tancar, aquest cop per sempre. Una situació semblant es visqué a Altamira fa un parell 

d’anys. Què n’opina? Considera que els jaciments arqueològics haurien de ser d’accés 

públic?  

Estic d’acord amb la mesura de tancar la tomba. Com t’he dit, davant el perill de destrucció  s’ha 

d’optar sempre pel que signifiqui conservació. Pel que fa a la tomba de Nefertari, els culpables 

foren els fotògrafs: tot i que això s’ha mantingut en secret, el cert és que reporters de publicacions 

tan prestigioses com el National Geographic tiraven cubells d’aigua a les parets per ressaltar-ne el 

color i millorar la qualitat de les fotografies. França fou el primer país a prendre una decisió 

semblant; després la seguiren Altamira i Empúries. El problema és, sobretot, que els turistes no 

accepten aquestes mesures, especialment perquè no les entenen. Se’ls hi hauria d’explicar que 

d’aquesta manera es garanteix la conservació de meravelles passades per a futures generacions. 

Un altre exemple d’arqueologia al cinema és “Tomb Raider”, amb l’arqueòloga Lara Croft. 

Com veu el paper de la dona en aquest camp? 
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Gràcies a certes pioneres britàniques dels anys vint, ens trobem en igualtat de condicions que els 

homes i som respectades en aquest àmbit laboral. 

Vostè és especialista en fenicis. Quines són les zones del Líban que presenten major 

activitat arqueològica actualment? 

Fins fa uns anys era Beirut, perquè s’impulsà una campanya de restauració del centre de la ciutat 

que comportà una gran quantitat de nous descobriments. Actualment trobem molta activitat 

arqueològica al sud del país: Sidó, Tir... 

De quina manera va afectar la guerra als jaciments arqueològics del Líban? Es van produir 

destruccions irreversibles o es van aturar excavacions? El govern dóna impuls a una represa 

de l’activitat de prospecció? 

Allò que més perjudicà l’arqueologia fou la marxa massiva dels professionals, que quan la guerra va 

acabar ja eren massa grans per tornar al país. D’altra banda, durant els vint anys que va durar el 

conflicte no es van formar noves generacions d’especialistes. Falten cinc generacions d’arqueòlegs! 

Però la Direcció General d’Antiguitats potencia una excavació responsable. A diferència de molts 

altres països, que reben arqueòlegs sense control, el Líban es mou amb cautela. 

A les excavacions és més elevada la presència d’arqueòlegs libanesos o bé estrangers? 

Jo diria que meitat i meitat. Com que ara està sorgint, per fi, una nova generació d’arqueòlegs 

libanesos ben preparats, és molt probable que, un cop acabem els treballs d’urgència que hem 

començat, molts dels arqueòlegs estrangers els cedim el nostre lloc. 

Recentment s’ha denunciat la venda incontrolada de material arqueològic a través de 

mitjans accessibles per a tothom com ara eBay. Què n’opina? Es dóna al Líban aquesta 

mena de tràfic il�legal? 

La venda incontrolada fou especialment notable durant la guerra, però encara n’hi ha. El pitjor de 

tot és que molts museus europeus continuen enviant experts per veure amb quines noves troballes 

es poden fer. Es tracta de xarxes molt ben organitzades, que distribueixen peces arreu del món, 

moltes de les quals se subhasten. 

Parlant d’apropiació indeguda: actualment les autoritats egípcies han iniciat una sèrie de 

reivindicacions per tal de recuperar material arqueològic nacional espoliat que es troba a 

l’estranger. Quin és el seu punt de vista sobre aquesta qüestió? 
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Que fan molt bé reclamant. La llei internacional no els ofereix cap mena de protecció davant 

aquesta mena de saquejos. Fa poc es va denunciar el Louvre per un assumpte d’aquesta mena, però 

diria que és el primer cas en què es poden presentar proves consistents. Vull dir que, per exemple, 

sembla clar que a Boston hi ha peces egípcies de gran valor obtingudes de manera poc ortodoxa, 

però no es poden reclamar per manca de proves. Aquest problema es mantindrà a tots els països 

fins que no s’estableixi una vertadera llei de protecció que impedeixi la sortida de patrimoni. El cert 

és que ens trobem davant un gran error legal: amb el Tractat de Schengen la Unió Europea va 

permetre la lliure circulació de persones... i de mercaderies de tota mena! 

Aprofitant l’estrena de la pel�lícula Indiana Jones i el regne de la calavera de cristall, grups 

d’arqueòlegs es reuniren davant dels cinemes en protesta per la precarietat laboral que 

representa a Espanya dedicar-se a l’arqueologia. El lema que utilitzaren fou: “Si Indiana 

Jones fos espanyol, seria mileurista”. Quina és la seva opinió sobre la situació laboral dels 

nostres arqueòlegs? 

És cert que la situació dels arqueòlegs és precària. El sistema provoca que molts visquin de 

contractes temporals d’empreses constructores, que precisen de la seva aprovació per construir en 

determinats territoris. És una tasca molt esclava: arqueòlegs joves treballen durant hores, sota la 

pressió de l’empresa que els paga, a canvi de sous molt baixos. Existeixen també altra mena de 

feines d’urgència, que exigeixen sovint informes setmanals a canvi, de nou, d’un salari mínim. Són 

treballadors que han d’estar disponibles sempre: no es poden parar les obres de l’AVE perquè 

s’ignori quin és el valor d’unes troballes realitzades en el seu futur recorregut. A França i Alemanya, 

per exemple, són també molt necessitats. Així que, com et dic, els arqueòlegs tenen tot el dret a 

protestar. Després de tot, d’ells depèn la vida econòmica d’alguns països plenament dedicats al 

turisme o a la construcció. 

Senyora Aubet, li agraeixo molt l’amabilitat que ha tingut de rebre’m. Per acabar, podria 

dir-me quin és el seu diagnòstic sobre la situació actual de l’arqueologia? 

Crec que la conclusió és clara: hi ha un problema de legislació arreu del món, sotmès als interessos 

de grans empreses. Suposo que tard o d’hora s’hi  posarà solució, però, quan? Dubto que jo arribi a 

veure-ho. 

 

Andrés Gutièrrez Usillos 

 

El senyor  Andrés Gutiérrez Usillos és un arqueòleg especialitzat en cultura maia. Va estudiar a 

la Universitat Complutense de Madrid, treballa com a conservador de museus i actualment és 
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subdirector general adjunt de Museus Estatals. És autor de diversos llibres  i fa pocs mesos va 

viatjar a Sudamèrica per dirigir una excavació. 

 

Bon dia, senyor Gutièrrez. Per començar, vull agrair-li que em concedeixi part del seu 

temps. La primera pregunta, si m’ho permet, és de caire personal: per què s’ha  interessat 

per l’arqueologia? 

Quan tenia deu o dotze anys ja va començar a cridar-me l'atenció la investigació del passat, 

especialment d'altres cultures. 

 

Fa poc va viatjar a Sudamèrica per dirigir una excavació. Havia participat en excavacions 

amb anterioritat?  

Sí, he participat en diversos projectes d'excavació, el de durada més llarga a la Riba de Saelices, 

Guadalajara, durant molts anys. Hi tenia diverses funcions: prospecció, sondejos, excavació i treball 

al laboratori. Aquesta última tasca, a més, vaig desenvolupar-la en diferents àmbits: neteja de 

material, anàlisi, restauració...  

Troba que el sector de l’arqueologia ha evolucionat molt en els últims anys? Quines creu 

que són les innovacions més destacables? 

De fet, no des dels anys vuitanta. Potser la innovació més destacable és el fet d'haver aconseguit 

treballar de la mà d'altres especialistes.  

Quina és la primera pel�lícula que li ve al cap quan pensa en arqueologia? 

Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda.  

Troba que la imatge que dóna la pel�lícula de la figura de l’arqueòleg és realista? 

No, no ho és pas de realista, sobretot perquè no es pot estar especialitzat en tot, com és el cas 

d'aquest personatge. Els arqueòlegs tenim una visió històrica i cultural àmplia perquè hem de ser 

capaços de relacionar fets i conceptes, però la majoria aprofundim en una cultura o una època i, 

com a molt, hi ha professionals que se n'especialitzen en un parell. El que és impossible és saber 

tant sobre totes.  

No sé si ha vist la pel�lícula “Roma” de Fellini, en una escena de la qual uns arqueòlegs 

observen, horroritzats, com s’esborren davant dels seus ulls unes pintures que acabaven de 

descobrir en perfecte estat de conservació. El major temor d’un arqueòleg és justament ser 

responsables de la destrucció de proves físiques del passat? 
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No, no he vist la pel�lícula,  però la conservació preventiva a museus possibilita el combat de causes 

de destrucció dels materials. En tot cas, l'excavació suposa una destrucció de l'evidència, del 

jaciment i, per tant, del context dels objectes. La mateixa investigació arqueològica, si no s'ha 

documentat correctament, implica destrucció i risc de pèrdua d'una informació que, després de tot, 

és l'objectiu principal. I això cal remarcar-ho: el nostre objectiu és l’obtenció de coneixement, no la 

recuperació d'objectes concrets. Fins fa pocs anys, només s'investigaven jaciments de grans 

dimensions, visibles a ull nu; avui dia, en canvi, és gairebé una obligació l'exploració en profunditat 

del terreny per obtenir allò que nosaltres anomenem microrestes (pol�len, insectes, fauna...). En el 

futur es veurà que les excavacions actuals han obviat certa informació que no és possible recollir... i 

que, per tant, s'ha perdut. 

Segons un estudi recent, un col�lapse ecològic provocat per la desforestació soferta a tota la 

zona en què es desenvolupà la cultura de L'Argar fou la causa de la seva desaparició. 

S'assegura que aquest desastre ecològic va ser causat per la mà de l'home. Quines mesures 

considera que s’han de prendre per evitar pèrdues similars? 

De fet, el col�lapse ecològic és la possible causa de desaparició de múltiples cultures: la maia, la 

rapa-Nui, la nazca… la majoria per desforestació. Els museus arqueològics tenen la responsabilitat 

de contribuir a l'educació de la societat en aquest sentit, han de conscienciar la població de la 

importància que té el respecte a l’ecosistema. 

Com vostè sap, s’han tancat al públic espais com la tomba de la reina Nefertari, a la Vall de 

les Reines de Luxor, o les coves d’Altamira. Vostè considera que és legítim impedir que els 

jaciments arqueològics siguin d’accés públic?  

S’ha de donar més prioritat a la conservació que a la visita pública, de manera que es faciliti aquest 

coneixement continu de què et parlava abans. Com que els avenços tecnològics obriran noves 

portes a la investigació, cal fer tot el que es pugui per conservar la major part de patrimoni possible. 

També és important la difusió d'aquests jaciments, perquè l'objectiu últim és donar-los a conèixer. 

A Altamira va obrir-se la Neocova, una rèplica exacta de la cova original, i en el futur les noves 

tecnologies permetran reconstruccions virtuals que proporcionaran experiències gairebé tan reals 

com la visita en viu al jaciment. 

Royston Roberts va definir la serendipitat com “la facultat de fer descobriments afortunats 

i inesperats per accident”. Considera que en l’arqueologia cal comptar amb la sort o la 

casualitat? 
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La investigació i l'estudi previs són fonamentals per saber què s'ha de buscar. També és cert que és 

freqüent que els materials més interessants es descobreixin fora dels límits de les quadrícules, al final 

del període d'excavació... Troballes casuals han completat importants col�leccions de museus 

d'arreu del món. El problema és la manca d'informació contextual essencial per al coneixement. 

Recentment s’ha denunciat la venda incontrolada de material arqueològic a través de 

mitjans accessibles per a tothom, com ara eBay. Quina és la seva opinió sobre aquest tràfic?  

Un dels objectius fonamentals dels països rics pel que fa patrimoni arqueològic és combatre el tràfic 

il�lícit i l'excavació il�legal. El problema és considerable, no només per la destrucció del jaciment i 

de la informació, l'espoli del material, la venda il�legal... sinó perquè molts membres de la societat 

no consideren que el delicte sigui greu. Així doncs, el primer pas d'aquesta denúncia ha de ser la 

conscienciació general sobre la gravetat del fet, per tal d'evitar tant l'espoli com la tolerància o la 

contribució al mateix per mitjà de la participació en el negoci. Són necessàries lleis proteccionistes, 

però també ho és la seva aplicació. En aquest sentit la legislació espanyola acompleix els requisits 

força bé. 

Com vostè sap, actualment les autoritats egípcies han iniciat una sèrie de reivindicacions 

per tal de recuperar material arqueològic nacional espoliat que es troba a l’estranger. 

Es tracta d'un tema molt polèmic perquè la major part de les col�leccions dels països occidentals 

s'han format en períodes colonialistes i sota el domini d'una potència en un país que no li és propi: 

Anglaterra a Grècia, Alemanya a Egipte, Espanya a Iberoamèrica... El problema es complica si 

incloem les reivindicacions de les comunitats autònomes en països com Espanya. La qüestió és que 

aquesta mena d’apropiacions es produïren fa molts anys i, per tant, no poden ser analitzades des de 

la perspectiva actual. 

Aprofitant l’estrena de la pel�lícula Indiana Jones i el regne de la calavera de cristall, grups 

d’arqueòlegs es reuniren davant dels cinemes en protesta per la precarietat laboral que 

representa a Espanya dedicar-se a l’arqueologia. El lema que utilitzaren fou: “si Indiana 

Jones fos espanyol, seria mileurista”. Què opina sobre aquesta afirmació? 

Que és ben certa. I, en la majoria dels casos, només s’arriba a ser mileurista després de treballar com 

a becari o de col�laborador honorífic durant molts anys. 

Bé, doncs no tinc més preguntes. Li agraeixo molt que hagi acceptat respondre aquestes 

preguntes. Potser vol afegir alguna cosa… 
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Sí, que la major part dels arqueòlegs ens hem decantat per aquesta professió per vocació, un tret 

essencial que provoca que desenvolupem la nostra tasca amb moltes ganes. De fet, la formació 

humanista i el treball en equip que desenvolupa l'arqueòleg també el  capacita per fer molts altres 

tipus de feina i, per això, cada cop és més valorat per les empreses privades. 

 

Ana Martín Bravo 

 

La senyora Ana Martín Bravo és una arqueòloga especialitzada en el període preromà a la 

Universitat Complutense. Si bé s'ha dedicat durant molts anys a l'excavació, actualment treballa al 

Museu del Prado i ha substituït l'excavació per la investigació. 

 

Bon dia, senyora Martín. Abans de començar m'agradaria agrair-li que m’hagi concedit 

aquesta entrevista. La primera pregunta que vull fer-li es refereix a la seva relació amb 

l’arqueologia. Per què s’ha interessat per aquesta ciència? 

Des dels setze anys que participo a excavacions i que tinc clar que la investigació del passat a partir 

de restes materials m'atreu moltíssim.  

Així doncs deu haver participat en moltes excavacions. En què ha consistit la seva tasca? 

Sí, he participat en diversos projectes d'excavació. Te'n cito alguns: Las Cogotas (Ávila), Empúries 

(Girona), Cancho Roano (Badajoz), Castro de Penalva (Pontevedra), Bourges (França)... A la 

majoria formava part de l'equip que excavava i a Medellín vaig codirigir la campanya d'excavació.  

Troba que el sector de l’arqueologia ha evolucionat molt en els últims anys? 

No ho crec. Continua igual des de fa vint anys.  

Quina és la primera pel�lícula que li ve al cap quan pensa en arqueologia? 

De fet, cap ni una, perquè no relaciono la meva visió de l'arqueologia amb cap pel�lícula que hagi 

vist o de la qual hagi sentit parlar. 

Ha vist la pel�lícula “Roma” de Fellini? Hi ha una escena impressionant de la pel�lícula en 

què uns arqueòlegs obren una antiga casa romana, hi troben unes  pintures en perfecte 

estat de conservació, però el vent que entra de l’exterior les destrueix davant els seus ulls. 

Creu que aquest és el major temor d’un arqueòleg, destruir proves físiques del passat. O 

potser és no trobar-ne mai cap? 
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Tots els arqueòlegs patim el risc de perdre qualsevol part del registre arqueològic que excavem. No 

temem que es volatilitzi davant de nosaltres, sinó que no puguem documentar totes les troballes. És 

molt més subtil que aquesta escena que mostra la pel�lícula. Som conscients que qualsevol dada no 

registrada és una pèrdua. Aquesta por existeix sempre. 

Segons un estudi recent, un col�lapse ecològic provocat per la desforestació soferta a tota la 

zona en què es desenvolupà la cultura de L'Argar fou la causa de la seva desaparició. 

S'assegura que aquest desastre ecològic va ser causat per la mà de l'home. Quines mesures 

considera que han de prendre's per evitar pèrdues similars? 

La nostra societat és molt més agressiva amb el medi ambient que qualsevol de les civilitzacions que 

ens han precedit. Avui dia, el tema del canvi climàtic és un debat obert i jo em sumo a allò que 

diuen els experts: qualsevol abús de la natura és un desastre. 

Ha sentit a parlar de la polèmica sobre la tomba de la reina Nefertari, a la Vall de les Reines 

de Luxor? Després de diversos anys de restauració s’obrí al públic, en contra de les 

opinions dels experts, i el resultat fou catastròfic per a la tomba, de manera que es tornà a 

tancar, aquest cop per sempre. Una situació semblant es visqué a Altamira fa un parell 

d’anys. Què n’opina? Considera que els jaciments arqueològics han de ser d’accés públic?  

Vivim en una societat en què es dóna la influència massiva del públic a la cultura, no només pel que 

fa a jaciments arqueològics. En els jaciments i d'altres àmbits de cultura, com són els museus, s'ha 

de buscar l'equilibri entre la demanda social i la preservació del bé cultural. Els jaciments han de ser 

d'accés públic, però ha d'estudiar-se quants visitants suporta cadascun i posar els límits adequats.  

Royston Roberts va definir la serendipitat com “la facultat de fer descobriments afortunats 

i inesperats per accident”. Considera que cal comptar amb la sort o la casualitat en 

l’arqueologia? 

La feina constant i els projectes d'investigació seriosos són el realment important. Les troballes 

fortuïtes s'acaben en elles mateixes.  

Recentment s’ha denunciat la venda incontrolada de material arqueològic a través de 

mitjans accessibles per a tothom, com és eBay. Què opina sobre el tema? 

Tota venda de béns arqueològics hauria d'estar perseguida. La justícia no és severa en aquest 

aspecte.  
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Seguint amb aquest tema: recentment les autoritats egípcies han iniciat una sèrie de 

reivindicacions per tal de recuperar material arqueològic nacional espoliat que es troba a 

l’estranger.  Li sembla raonable? 

És un tema que no duu enlloc, perquè no es pot canviar la història i han de concentrar-se els 

esforços a evitar que aquests fets es continuïn produint avui dia.  

Aprofitant l’estrena de la pel�lícula Indiana Jones i el regne de la calavera de cristall, grups 

d’arqueòlegs es reuniren davant dels cinemes en protesta per la precarietat laboral que 

representa a Espanya dedicar-se a l’arqueologia. En lema que utilitzaren fou: “si Indiana 

Jones fos espanyol, seria mileurista”. Potser exageren? 

No, no. Jo he deixat l'excavació com a mitjà de vida, així que em sumo a la idea que és molt difícil 

viure’n. 

Moltes gràcies. Vol afegir alguna cosa? 

La investigació arqueològica, com qualsevol ciència, requereix moltíssima dedicació, temps i 

vocació. Si es tenen aquestes característiques poden fer-se tasques molt interessants tot i 

circumstàncies adverses. 

 

Fernando Sáez Lara 

 

El senyor Fernando Sáez Lara és llicenciat en prehistòria i arqueologia per la Facultat de Filosofia i 

Lletres de la Universitat Autònoma de Madrid. Ha treballat en excavacions durant divuit anys: 

durant els seus anys d’estudiant i, un cop llicenciat, fins que va aprovar les oposicions de 

conservador de museus estatals. Tot i que ha treballat en jaciments de diferents fases culturals, amb 

el temps es va especialitzar en arqueologia medieval - sobretot en el món de les fortificacions i en el 

dels edificis religiosos - i en arqueologia subaquàtica. Ha treballat també en projectes de difusió del 

patrimoni arqueològic: publicacions, interactius multimèdia i centres d’interpretació. Actualment 

compatibilitza la seva feina al Museu Nacional d’Arts Decoratives amb la participació en alguns 

projectes d’arqueologia i patrimoni.  

Bon dia, senyor Sáez. Moltes gràcies per concedir-me aquesta entrevista. Per començar, 

m’agradaria saber què l’atrau de l’arqueologia. 

Uf, tantes coses... Algunes de caràcter científic: la passió per reconstruir la història i les històries del 

passat, l’interès pel treball minuciós en què les peces van encaixant com un trencaclosques, la meva 



 40

afició pel dibuix i per les reconstruccions gràfiques... També hi ha altres aspectes de caràcter 

personal, com són la vida a l’aire lliure, els viatges, els dinars amb companys... 

I digui’m: quan va començar a interessar-li? 

El meu interès per l’arqueologia va néixer quan estava a l’institut i té diverses motivacions. La 

primera és la meva passió per la literatura de viatges, històrica i policíaca. De fet, els arqueòlegs som 

els CSI del passat, si se’m permet l’expressió. Una altra raó és que vaig passar molts estius a prop de 

Brunete (Madrid), durant els quals recollíem i col�leccionàvem projectils i d’altres restes de la 

famosa batalla de la Guerra Civil. Finalment, també fa influir la meva afició pel submarinisme, que 

em va apropar a l’arqueologia subaquàtica. 

Ha participat en moltes excavacions? 

La veritat és que sí. Ara mateix em costa molt resumir tots els projectes en què he treballat. Te’n 

dicto alguns. D’arqueologia subaquàtica: carta arqueològica de la costa d’Almeria, carta arqueològica 

de la costa de Màlaga, carta arqueològica de la costa d’Eivissa, carta arqueològica de la Marina Baixa 

(Alacant), excavació del derelicte de Cala Culip VI (Cadaqués, Girona) i excavació del derelicte de 

Grum de Sal (Eivissa). D’arqueologia protohistòrica destacaria l’excavació en el turó d’Alarilla 

(Guadalajara) i l’excavació en la necròpolis ibèrica de Los Villares (Albacete). Què més?... 

D’arqueologia medieval i moderna: l’excavació en la església de Tàmara (Palència), l’excavació en 

l’església de Wamba (Valladolid), l’excavació en el monestir de Santa Maria la Real de Aguilar de 

Campoo (Palència), l’excavació en el monestir de Santa Llúcia del Trampal a Aluèscar (Càceres), 

l’excavació en la Plaça d’Orient de Madrid, l’excavació en el castell de la Mota de Medina del 

Campo (Valladolid), l’excavació en els castells de Fuentidueña de Tajo i Chinchón (Madrid) i 

l’estudi del vinclament medieval de la Comunitat de Madrid. I ja per acabar, pel que fa a difusió del 

patrimoni arqueològic, destacaria la meva tasca al centre d’interpretació de la vila romana de 

Valdetorres del Jarama, al de Santa Llúcia del Trampal, al de les muralles de Madrid... També he 

col�laborat en l’elaboració de la guia interactiva del Museu Arqueològic Nacional, Un paseo por la 

historia, i en la guia divulgativa sobre fortificacions de la Comunitat de Madrid, Centinelas de piedra, 

així  com en l’exposició Ah del castillo, al castell de Manzanares (Madrid). I he treballat en la 

recuperació i la museïtzació del castell de l’Alameda (Madrid). 

I en què consistia la seva tasca? 

He fet de tot: d’aprenent, de dibuixant, de tècnic... fins arribar a ser director d’alguns projectes, 

seguint la lògica de la carrera professional, és clar.  
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Va fer-hi troballes? 

Les troballes a les excavacions estan gairebé sempre garantides, perquè normalment no s’excava si 

no existeix la confiança que es tracta d’un jaciment ben estudiat. Si et refereixes a troballes 

excepcionals o de valor especial... el cert és que m’és impossible destacar-ne cap, no perquè no n’hi 

hagi hagut, sinó perquè normalment la majoria d’arqueòlegs veiem el resultat de la nostra tasca com 

un conjunt ple de significats i matisos, ja que estudiem contextos i no objectes aïllats. Això de les 

troballes excepcionals queda per a la premsa, el cinema, la curiositat popular... En tot cas, és veritat 

que de vegades ens aprofitem d’aquesta demanda per donar publicitat a la nostra tasca. Això se’ls 

dóna especialment bé a alguns directors de projectes que han incorporat alguns recursos de 

màrqueting amb la fi d’obtenir finançament. El cas més conegut és el d’Arsuaga i l’equip 

d’Atapuerca, que saben “vendre” bastant bé les seves troballes i fins i tot les dosifiquen. Em consta 

que de vegades fan diversos descobriments en una única campanya i se n’amaguen algun per si de 

cas en la següent no hi ha..., diguem-ne, notícies espectaculars. També cal dir que tenen a favor seu 

que es tracta d’un jaciment de vertadera rellevància científica.  

Ha parlat de la introducció de recursos de màrqueting. Quines altres innovacions, si és que 

n’hi ha, s’han donat en els últims anys?  

Més que d’innovacions, jo parlaria de canvis o d’aspectes que han evolucionat. Si n’he de destacar 

alguns... mira: només pel que fa a avenços metodològics, em vénen al cap el mètode Harris, 

completat per Carandini; les arqueologies integrals, com ara l’arqueologia de l’arquitectura, 

l’arqueologia del paisatge, l’arqueologia de la producció...; els sistemes de datació absoluta, la 

dendrocronologia i la termoluminescència, entre d’altres; o els sistemes de registre i d’anàlisi 

fotogràfica i topogràfica i les reconstruccions virtuals. També cal parlar dels avenços legislatius i 

administratius: les lleis internacionals, nacionals i autonòmiques; els departaments de gestió 

arqueològica de les comunitats autònomes, les cartes arqueològiques; l’obligatorietat dels estudis 

arqueològics en obres a cascos urbans i en obres públiques que afecten jaciments arqueològics; o la 

integració de l’arqueologia en els estudis d’impacte ambiental. També... bé, pel que fa a avenços 

professionals, l’arqueologia ja no depèn només de les universitats i dels museus, ni de les 

“excavacions d’estiu”; ara s’excava de forma permanent i sempre que es considera necessari, fet que 

porta a l’aparició d’un col�lectiu d’arqueòlegs professionals i d’empreses que viuen de la pràctica 

arqueològica. Per acabar, si em preguntes sobre avenços científics, et diré que actualment els 

vestigis de qualsevol època poden ser estudiats i compresos gràcies al mètode arqueològic. 

L’arqueologia ja no es limita al passat més remot, a les primeres civilitzacions, al món clàssic, i això 

és així perquè hem après que les fonts escrites i gràfiques només ens expliquen una part de la 

realitat històrica, molts cops esbiaixada, i que ens queda molt per aprendre d’allò que ens expliquen 
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les restes arqueològiques, que mai no menteixen si s’aplica a la seva lectura la metodologia 

adequada. 

Parlant de metodologia adequada i relacionant-t’ho amb la seva manca: Royston Roberts va 

definir la serendipitat com “la facultat de fer descobriments afortunats i inesperats per 

accident”. Que hi té a veure la sort amb l’arqueologia? 

La sort influeix en totes les activitats de l’ésser humà. L’arqueologia no n’és una excepció. Però, 

com tota activitat científica i professional, ha de dependre el mínim possible de la sort i totalment 

de l’esforç, de la correcta metodologia, del foment de la investigació i d’altres valors similars.  

Segons un estudi recent, un col�lapse ecològic provocat per la desforestació soferta a tota la 

zona en què es desenvolupà la cultura de L'Argar fou la causa de la seva desaparició. 

S'assegura que aquest desastre ecològic va ser causat per la mà de l'home. Quines mesures 

considera que han de prendre's per evitar pèrdues similars? 

Evidentment, ens queda molt per aprendre del passat i l’arqueologia, com a ciència que és, ajuda a 

interpretar-lo i pot aportar molt en aquest sentit. Però, compte! No hem d’oblidar que aquesta 

interpretació es fa des del present i que pot estar condicionada per la visió que tenim dels 

problemes actuals. D’això se’n diu sinceritat epistemològica necessària. No seria el primer cop que 

es demostra que hem interpretat el passat en funció dels valors actuals: interpretem les relacions 

socials, el paper de la família, el paper de la dona i d’altres coses a partir del que coneixem, de 

vegades fins i tot per oposició a allò que coneixem, com un mitjà de crítica del present. Hi ha gent 

que cau en la temptació de pintar paradisos en el passat per insinuar que ens hem apartat del “camí 

correcte”. Per exemple, hi ha qui sosté que les societats prehistòriques eren més igualitàries i que 

des d’aleshores s’ha produït una submissió lenta però constant de la dona sota la construcció d’una 

societat patriarcal. No dic que no hi hagi hagut una mica d’això, però estic segur que cap dona del 

primer món canviaria la seva situació actual per viure en una cova, sense saber si demà podrà 

menjar i amb una esperança de vida de vint-i-cinc anys. És la temptació de “qualsevol temps passat 

va ser millor”. No deixa de ser idealisme, romanticisme. I l’arqueologia s’hi presta fàcilment. El més 

important és saber que tota interpretació, en un sentit o altre, està sempre esbiaixada. Ens ho ha 

ensenyat el relativisme històric. I estic segur que l’ésser humà sempre camina cap a un món millor, 

si més no a nivell social i reconeixent que les desigualtats encara són molt grans. L’ecologia és un 

tema a part.  

I digui’m: quina és la primera pel�lícula que li ve al cap quan pensa en arqueologia? 
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N’hi ha moltes: Indiana Jones o Tomb Raider, però també La mòmia, L’home que va poder regnar, i alguna 

més. Hi ha una pel�lícula molt dolenta, El tesoro, que es basa en una novel�la de Miguel Delibes en 

què explica una sèrie d’incidents que va viure el seu fill, Germán Delibes, avui dia catedràtic de 

Prehistòria en la Universitat de Valladolid, durant una excavació a la província de Salamanca.  

Considera que la imatge que s’hi dóna de l’arqueòleg és realista? 

Cap d’aquestes pel�lícules no dóna una imatge realista dels arqueòlegs. Ni tan sols “El tesoro”, que és 

la que més s’hi apropa, és totalment fidel. Només cal veure’n el títol... La vida de l’arqueòleg és com 

la de qualsevol altre professional, per molt que se la vulgui mitificar. Que consti que no dic que no 

hi hagi molts arqueòlegs que han escollit aquesta professió influïts per l’aura d’aventura que envolta 

aquest tipus d’investigadors. Però, al que anava: si en una pel�lícula es mostrés la nostra professió tal 

com és, no interessaria a ningú. A més, la tasca és lenta i minuciosa. No té res de trepidant, més 

aviat al contrari. Les pel�lícules que he esmentat es basen en una arqueologia que ja no existeix: la de 

les grans expedicions del segle XIX a Egipte, Orient Mitjà, Amèrica Central... protagonitzada per 

aventurers i “senyorets” burgesos i aristòcrates que trobaven en aquesta mena d’experiències una 

ocasió per gaudir d’una vida diferent i exòtica i per invertir les seves fortunes. Era l’època del 

romanticisme i ells mateixos van contribuir a mitificar la seva vida per mitjà de relats exagerats, 

malediccions i aquesta mena de coses. 

 

Ha mencionat “Tomb Raider”, amb l’arqueòloga Lara Croft. Com veu el paper de la dona 

en aquest camp? 

El paper de la dona en l’arqueologia és i ha de ser similar al de la dona en tota la societat: ha de 

participar en condicions d’igualtat amb l’home en qualsevol camp professional i científic. Sé que 

encara no és sempre així, però ho tinc tan assumit que em sembla un debat superat. En particular, 

en l’arqueologia, com en totes les carreres d’humanitats, fa molt de temps que les dones són 

majoria. Potser encara hagin de conquerir altres àmbits: les enginyeries, l’arquitectura, el dret... a 

causa d’una absurda classificació de les especialitats per gèneres que, ja dic, suposo que està en vies 

de superació.  

Coneix l’escena de la pel�lícula “Roma”, de Fellini, en què uns arqueòlegs veuen com 

s’esborren les pintures d’una antiga casa romana que acabaven de descobrir? Creu que 

aquest és el veritable malson de l’arqueòleg, destruir ell mateix el que ha trobat? 

Sens dubte, aquesta escena és una metàfora de com hem d’afrontar la nostra relació amb el passat, 

però no deixa de tenir també una relació, tot i que exagerada, amb el que succeeix quan s’excava un 

jaciment. L’arqueologia es basa precisament en la destrucció interpretativa de les proves per 
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reconstruir el passat. És una mica contradictori? Sí, és veritat. Però és així. Un cop s’inicia 

l’excavació d’un jaciment ja no pots tornar enrere. Per això, és una gran responsabilitat: ha de fer-se 

lentament, registrant i documentant-ho tot molt bé, amb els millors mètodes i, sobretot, ha de 

complementar-se la tasca amb un estudi exhaustiu i una bona difusió dels resultats, per tal que 

valgui la pena haver destruït el jaciment. Vull dir que el resultat ha de compensar la destrucció de les 

proves. Per aquest motiu, hi ha molts teòrics de l’arqueologia que recomanen no excavar tant, 

només quan sigui estrictament necessari, de manera que es deixin proves intactes per al futur, quan 

puguin estudiar-se amb mètodes més avançats. 

D’altra banda, està també el problema de la conservació de les restes, tant in situ com en el museu. 

Un jaciment és un conjunt de restes que s’han conservat durant molts anys, de vegades centenars, 

d’altres milers. La terra ha tapat i conservat les restes amb un equilibri determinat. Quan les 

desenterrem s’altera aquest equilibri i s’inicien processos de deteriorament accelerat: la terra deixa 

de conservar els murs, els sòls, els mosaics, les pintures... i, en pocs anys, si no es protegeix, tot pot 

desaparèixer. De nou, els teòrics proposen no excavar o tornar a cobrir-ho tot si no es compta amb 

el pressupost necessari o amb el mitjans per garantir-ne la conservació. 

Finalment, està la qüestió de l’accessibilitat al patrimoni arqueològic. També s’advoca per no 

excavar si no es pot garantir el gaudi de les restes arqueològiques per part de la societat. D’aquí que 

cada cop hi hagi més centres d’interpretació, museus... No obstant això, aquesta solució també 

implica molts perills, especialment a llocs on l’arqueologia és objecte d’un turisme massiu: només 

hem de pensar en les piràmides i els temples egipcis, en les piràmides maies i en tants altres 

jaciments en què l’explotació del patrimoni està posant-lo en risc evident. 

Parlant d’això: suposo que ha sentit parlar de la polèmica sobre la tomba de la reina 

Nefertari, a la Vall de les Reines de Luxor. Després de diversos anys de restauració s’obrí al 

públic, en contra de les opinions dels experts, i el resultat fou catastròfic per a la tomba, de 

manera que es tornà a tancar, aquest cop per sempre. Una situació semblant es visqué a 

Altamira fa un parell d’anys. Què opina d’aquestes decisions?  

S’ha de garantir l’accés públic. El patrimoni és de tots. Però també hem de garantir el llegat per a 

generacions futures. El més difícil és trobar l’equilibri entre ambdues coses. El millor és que 

s’imposin  els criteris científics, tècnics i professionals. Què passa? Que s’hi fiquen els polítics i quan 

ho fan... mala cosa. La política és el regne de l’efímer.  
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Ara que parla de política, actualment les autoritats egípcies han iniciat una sèrie de 

reivindicacions per tal de recuperar material arqueològic nacional espoliat que es troba a 

l’estranger.  Què n’opina? 

Em sembla molt bé, sempre que alhora es detingui totalment l’espoli actual i que s’ofereixin 

garanties per a la conservació del patrimoni que es retorna. Els països desenvolupats han d’ajudar 

els que no ho són, especialment pel que fa a la conversió d’infraestructures, la creació de museus, de 

laboratoris, de mitjans de protecció...  

També s’ha denunciat la venda incontrolada de material arqueòlogic a través de mitjans 

accessibles per a tothom, com és eBay. Quin és el seu punt de vista al respecte? 

Com que són mitjans accessibles per a tothom, també ho són per als policies encarregats de la 

protecció del patrimoni. Així que només s’hi ha d’intervenir amb la llei a la mà. Es pot exigir als 

seus promotors, per exemple, que obliguin els venedors a declarar la seva identitat i la procedència 

dels materials. El problema és més aviat la manca de policia i de legislació a molts països del món. 

Però en molts casos em preocupa més el que no es veu, el mercat negre. Els països desenvolupats 

han de donar exemple i impedir que,aquest tràfic il�lícit l’afavoreixin els col�leccionistes assentats en 

els seus territoris. 

Aprofitant l’estrena de la pel�lícula Indiana Jones i el regne de la calavera de cristall, grups 

d’arqueòlegs es reuniren davant dels cinemes en protesta per la precarietat laboral que 

representa a Espanya dedicar-se a l’arqueologia. En lema que utilitzaren fou: “si Indiana 

Jones fos espanyol, seria mileurista”. Creu que tenen raó? 

Bé, no em sembla malament que, com qualsevol altre col�lectiu professional, els arqueòlegs 

aprofitin certes ocasions per reivindicar els seus drets. Però si les condicions de treball i les 

retribucions no són millors, es deu, en part, que l’arqueologia no es considera encara totalment 

necessària, alguna cosa tan assumida com els estudis topogràfics o els informes d’enginyeria. Tot i 

que les administracions públiques fan un esforç en aquest sentit, l’arqueologia es considera una 

imposició legal, un destorb, un cost afegit. També ha de tenir-se en compte la manca de consciència 

professional en què es barregen la competència deslleial, la poca habilitat per difondre el que 

l’arqueologia aporta a la societat i la falta de valoració social, en contra d’aquella imatge mítica de 

l’arqueòleg que, per cert, no ajuda, perquè moltes persones creuen que ens nodrim només de 

l’aventura i de la realització vocacional. Com a mínim aquesta és la meva opinió, basada en 

l’experiència de tres anys com a membre de la junta de la Secció d’Arqueologia del Col�legi de 

Llicenciats de Madrid. 

Bé, moltes gràcies. Abans d’acabar voldria afegir alguna cosa? 
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No, no. Crec que ja t’he donat bastant la murga. Espero que puguis treure alguna cosa en clar del 

que t’he dit. 

 

Alain Chahwane 

 

El senyor Alain Chahwane és un arqueòleg de nacionalitat libanesa que ha realitzat la major part de 

les seves prospeccions en aquest país. La seva especialitat és la prehistòria, si bé ha realitzat 

investigacions sobre d’altres períodes de la història del Líban.  

Actualment treballa com a professor de geografia i història en un centre de batxillerat i està 

finalitzant la seva tesi, titulada L’agenda de l’home prehistòric. 

Bona tarda, Sr. Chahwane. Li estic realment molt agraïda per haver-me concedit aquesta 

entrevista. La primera pregunta que volia fer-li es refereix a la seva relació amb 

l’arqueologia. Per què s’ha interessat per aquesta ciència? 

Bé, com moltes altres coses en la vida, una mica per casualitat. Jo havia iniciat la carrera de ciències 

exactes, que m’agradava molt, però mantenia la meva amistat amb un company de batxillerat que 

estudiava arqueologia. El visitava sovint a casa seva i ell m’explicava les coses que feia; fins i tot em 

mostrava  algunes peces que acabava de trobar en alguna excavació. Sovint, mentre continuàvem 

parlant d’aquelles o d’altres coses, els meus ulls s’escapaven de nou cap a la peça que m’acabava de 

mostrar. Era com una mena d’imant. La meva imaginació volava i no podia deixar de pensar quin 

tipus de persona devia ser la que havia fabricat aquella àmfora o aquell plat; com devia ser la vida 

d’aquells que havien viscut a casa nostra feia tant de temps. El cas és que vaig deixar la carrera 

d’exactes i em vaig matricular a història per fer-me arqueòleg. 

En què consisteix la tesi sobre L’agenda de l’home prehistòric que prepara actualment? 

Té relació amb aquesta mena d’obsessió que tinc per mirar d’imaginar-me com era la vida 

quotidiana en el passat. M’agradaria descriure el que feia l’home prehistòric des del moment de 

començar el dia fins a l’hora d’anar a dormir. En què pensava quan es despertava, què esmorzava, 

com ocupava el temps, a què jugava… 

Em podria descriure alguna de les prospeccions arqueològiques en què ha participat? Ha 

viscut l’emoció de trobar, per exemple, antigues àmfores? 

Les primeres investigacions les vaig fer a la regió de Jabal Mazloum, al nord del Líban, on vaig 

estudiar les eines lítiques, però on he estat més temps és a Beirut, on he treballat en la recuperació 
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de la muralla exterior de la ciutat.  Per tant, res d’àmfores. Al costat de la muralla el que sí he trobat 

han estat boles de canó.  

Veurà: estic fent aquest treball amb la intenció de comparar els arqueòlegs i la seva tasca 

amb la imatge que en dóna el cinema. Què en pensa, vostè? Segurament deu trobar que 

personatges com ara Indiana Jones desvirtuen seriosament la seva realitat. 

Si ens cenyim a la realitat actual, efectivament no hi tenen res a veure, però no es pensi, l’Indiana 

Jones no està pas tan lluny dels primers arqueòlegs, que en realitat no eren científics sinó 

aventurers. Fixi’s que no és fins al segle XIX quan l’arqueologia esdevé una disciplina científica. Té 

poc a veure amb l’arqueòleg actual, que no acostuma a viure perilloses aventures sinó que treballa 

amb paciència, amb discreció i amb la col�laboració d’especialistes d’altres disciplines com la 

medicina, la biologia, la física nuclear, la química, la informàtica… Li posaré un exemple que trobo 

apassionant, el del paleontòleg francès Michel Brunet, que amb l’ajuda de la genètica molecular ha 

demostrat que l’anomenat “homme de Toumaï” -  el crani del qual ha estat trobat pel seu equip al 

desert del Tchad - és un autèntic homínid i no pas un simi, la qual cosa fa situar la separació entre 

ximpanzés i humans fa set milions d’anys i demostra que a l’Àfrica, contràriament al que es pensava, 

hi ha més d’un bressol de la humanitat. 

No sé si ha tingut ocasió de veure una pel�lícula de Federico Fellini intitulada “Roma”. Hi 

ha una escena en què, arran d’unes excavacions per ampliar la xarxa del metro romà, els 

treballadors foraden la paret d’una antiga casa romana que havia quedat enterrada. Uns 

desesperats arqueòlegs, que col�laboraven en les excavacions, només arriben a temps de 

veure com els meravellosos frescos que hi havia dibuixats a les parets de l’estança 

s’esborren davant dels seus ulls a causa de l’entrada d’aire extern. Pensa que és aquest el 

major temor d’un arqueòleg, la destrucció del passat? 

No he vist aquesta pel�lícula, i tal com m’ho descriu no sé si realment té molta base científica la 

desaparició sobtada d’aquests frescos. És cert que pensar en la desaparició de restes d’antigues 

civilitzacions produeix una certa angoixa, però això ha passat sempre, i és millor no pensar en allò 

que s’ha destruït, sinó en tot el que encara queda per trobar, que és moltíssim. De destrosses, 

malauradament, en tenim molts exemples, i de ben recents. Pensi només en totes les meravelles de 

l’antiga Mesopotàmia que s’estan destruint a l’Iraq. Algunes destruccions són fins i tot deliberades, 

com les que han fet els talibans a l’Afganistan. De fet, una gran quantitat de destrosses ni tan sols 

han estat fruit de les guerres, sinó de la ignorància dels primers arqueòlegs, que, com li deia, eren 

més aventurers que científics. A la mateixa Mesopotàmia van destruir un munt de velles cases de 

fang perquè, pel seu color, les confonien amb la terra. 
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I al Líban? Hi ha hagut moltes destrosses durant la guerra civil? 

Per desgràcia, moltíssimes. Molta destrucció i molt pillatge. Però això del vandalisme s’està produint 

a tot arreu des del principi dels temps, i per part de pràcticament totes les civilitzacions. Els cristians 

han destruït sinagogues per fer-ne esglésies. Els musulmans han destruït esglésies per fer-ne 

mesquites. En alguns dels antics països comunistes, les esglésies es van fer servir com a 

magatzems… Tornant al Líban, com li deia hi ha hagut molta destrucció i robatoris, però ara hi ha 

força control per part de les autoritats. Pensi que ni tan sols tindria dret a quedar-se una peça que 

trobés al teu jardí. Si l’amagués o la posés a la venda podries acabar a la presó. Ara hi ha unes lleis 

molt estrictes que s’apliquen amb força rigor, la qual cosa, és clar, no impedeix que hi hagi moltes 

peces ja irrecuperables. 

 

Què opina de les demandes que es fan des d’alguns països per tal que les grans potències, 

com ara França o Anglaterra, retornin les antiguitats que es van endur dels territoris que 

havien integrat al seu imperi? 

Crec que aquest és un fals debat. Ja fa molts anys que s’estan produint acords internacionals en 

relació amb aquestes peces. A hores d’ara ja no hi ha possibilitat, per exemple, que Anglaterra 

s’emporti, per quedar-se’l, un sarcòfag trobat a Egipte. El que no té sentit és plantejar-se el retorn 

de totes les peces als llocs d’origen, entre d’altres raons per la impossibilitat material d’aquests 

països de centralitzar tot aquest patrimoni repartit arreu el món. És millor deixar les coses com 

estan. 

Finalment, senyor Chahwane, si em permet una pregunta una mica més personal, voldria 

saber si l’arqueologia li fa tenir una percepció de les coses, de la vida, molt diferent de la 

que tenia quan volia esdevenir matemàtic. 

Bé, crec que el que ens fa madurar com a persones és el coneixement, entès de forma àmplia. En el 

meu cas, no és tant l’arqueologia concretament com el coneixement de la història en general el que 

em fa relativitzar moltes coses i sentir molt de respecte per altres creences i altres formes d’entendre 

la vida. 
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IV. ANÀLISIS D’ARQUEÒLEGS DE PEL�LÍCULA 

Indiana Jones  

Pel�lícula Director Intèrpret Any Nacionalitat 

Saga Indiana Jones: 

-Indiana Jones a la 

recerca de l'arca perduda 

-Indiana Jones i el 

temple maleït 

-Indiana Jones i la 

última creuada 

-Indiana Jones i el regne 

de la calavera de cristall 

Steven Spielberg 
(amb 
col�laboració de 
George Lucas, 
creador del 
personatge) 

Harrison 
Ford 

1981-2007 Estats Units 

 

Henry Walton Jones Junior, o Indiana Jones, com es fa anomenar el protagonista d’aquesta sèrie 

cinematogràfica, és arqueòleg, historiador i cèlebre professor de la Universitat Marshall, a 

Connecticut. Indiana Jones és, probablement, el primer nom que ens ve al cap quan pensem en 

l’arqueologia, i és que, qui no ha sentit a parlar del virtuós aventurer amb fedora, caçadora de cuir i 

fuet? Indiana Jones ha portat l’arqueologia al gran públic, igual que - per citar alguns exemples 

recents - les sèries televisives CSI i House ens han acostat a la ciència forense i a la medicina. 

Constitueix, no obstant això, un exemple vàlid del que és un arqueòleg? 

És sabut que el cinema, particularment el cinema de Hollywood - adreçat a un gran públic no 

especialitzat i àvid de diversió més que de cultura - tendeix a la simplificació i al maniqueisme dels 

personatges, alhora que a l’exageració de les situacions, i Indiana Jones difícilment se’n podia 

escapar. La qüestió per tant, no està tant a esbrinar si el personatge cinematogràfic reflecteix 

fidelment la realitat, a la qual cosa hauríem de renunciar d’entrada, sinó fins a quin punt se n’allunya; 

i si la imatge que arriba al públic d’allò que és la professió de l’arqueòleg és positiva o no. 

Analitzant el personatge d’Indiana Jones, el que crida més l'atenció és el seu dualisme i les contínues 

contradiccions que presenta. Primerament, Indiana combina les activitats acadèmiques en les aules 

universitàries amb els viatges per tot el món a la recerca d'antiguitats mil�lenàries de valor 

incalculable. En tot cas, l'activitat acadèmica es presenta com a secundària. Així, quan se li pregunti 
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si és professor respondrà: “de tant en quant”5. Com a tal, resulta un individu més aviat gris, tímid i 

sotmès a l’autoritat acadèmica i política. Per exemple, quan se li comunica la visita d'uns membres 

del servei secret, Indiana es qüestiona, neguitós: “I per què em volen veure? M'he ficat en algun 

embolic?”6. En aquesta faceta Indiana és, a més, poruc amb les dones. Per això veiem que se sent 

incòmode i sense capacitat de reacció davant les insinuacions o les mirades enamorades de les seves 

alumnes universitàries7. 

En canvi, quan viatja pel món, el nostre apocat arqueòleg esdevé un individu arrogant, intrèpid - 

ratllant la temeritat - i, pel que fa a les dones, un hàbil manipulador que combina tendresa, duresa i 

paternalisme amb total desimboltura. Vegem-ne un exemple: a Indiana Jones i la última creuada la 

Doctora Schenider declara haver-lo reconegut perquè té els ulls del seu pare. La resposta de 

l'arqueòleg, dirigida a una dona que tot just acaba de conèixer, no deixa de ser sorprenent: “Sí, i les 

orelles de la meva mare. La resta és tota de vostè”8.  

Són enormes la quantitat i la dimensió dels perills a què s’ha d’enfrontar Indiana, però ell hi 

sobreviu perquè disposa d’una molt útil eina: una forma física envejable. Indiana Jones és valent, 

àgil, fort, hàbil amb les armes, bon genet i dotat d'una intuïció innata. Ja durant la seva adolescència, 

era un boy scout que es mostrava preocupat per la recuperació de peces arqueològiques i, per això, 

se sentí obligat a robar una creu a uns perillosos malfactors. Això el va conduir a pujar a un tren en 

marxa, caure en un enorme recipient ple de serps o ser atacat successivament per un rinoceront i 

per un lleó9. Ja d'adult, els exemples dels seus episodis heroics són infinits: fuig d'explosions, de tota 

mena de bèsties i de dotzenes de soldats nazis (també en mata uns quants); per rescatar el seu pare 

es fa passar per un baró escocès i amb una corda salta des d’un edifici proper a la finestra d’una 

fortalesa; se’n va a Berlín disfressat de militar nazi on, fins i tot, arriba a aconseguir un autògraf  del 

mateix Hitler; és tirotejat, enverinat i tancat viu a una tomba i encara sobreviu a un terratrèmol. No 

és d’estranyar que el seu pare s'exclami: “d'això en dius arqueologia?”10 

El que desconeixem, per això, és quan, on i com ha adquirit totes aquestes qualitats. Sí sabem - a 

través de breus comentaris sobre el seu passat - que el seu pare Henry és un important medievalista 

al qual, quan era infant, Indiana acompanyava per tota Europa. Això explicaria l’interès d’Indiana 

per l’arqueologia i la seva àmplia cultura: parla vint-i-set idiomes, té dues carreres (la d'arqueologia i 

                                                           

5Indiana Jones i la calavera de cristall (0:17:56) 
6 Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda (0:14:40) 
7Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda (0:12:40) 
8 Indiana Jones i la última creuada (0:24:30)  

9 Indiana Jones i la última creuada (0:05:38) 
10 Indiana Jones i l'última creuada (1:31:00) 
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la d'ocultisme) i fa contínua gala dels seus coneixements històrics i geogràfics, si bé aquests no 

sempre s'adeqüen a la realitat. Indiana traduirà amb tota facilitat llargues inscripcions llatines11, 

mantindrà una conversa en indi12 i interpretarà un manuscrit en sànscrit13. La paradoxa és que, tot i 

que ambdós personatges pertanyen al món de la docència de la història i que el fill s’ha format al 

costat del pare, aquest és només un estudiós, mentre que aquell és un aventurer intrèpid. Aquest fet 

estableix, a més, una separació metodològica i conceptual que resulta força irreal dins d’una mateixa 

professió i amb només una generació de diferència.  

Tornant a les contradiccions: Indiana és conegut com a expert en ocultisme però, alhora, a l'inici de 

tots els llargmetratges, declara el seu escepticisme quant a fenòmens sobrenaturals i fa pública la 

seva fe tan sols en la ciència i en allò que pot explicar-se de manera racional. Així doncs, si bé 

s'embarca a la recerca d'objectes que la humanitat considera importants pel seu poder diví - com 

són l'Arca de l'Aliança o el Sant Grial - per a ell semblen tenir un interès estrictament acadèmic. 

Això no impedeix que a mesura que avança l'acció de les pel�lícules se’ns mostri sobtadament 

convençut del poder místic d’alguns dels seus objectius. Per això no se sorprendrà quan conegui un 

antic templari de més de set-cents anys, quan sigui posseït per un déu indi o, fins i tot, quan 

presenciï un atac d'ira divina. Tampoc els mètodes que utilitza no ens ajuden gaire a respectar-lo 

com a autèntic científic. De fet, els seus descobriments semblen més fruit de la sort que no pas 

d'una investigació acurada basada en l’estudi històric i de l’entorn. Encara que ell reivindiqui la 

investigació - “No hi ha mapes que portin a tresors ocults ni mai hi ha una X que marqui el lloc 

correcte. El setanta per cent de l’arqueologia es fa a la biblioteca, investigant, llegint.”14 - la seva 

metodologia és d’un rigor dubtós. Accidents, persecucions, explosions, excavacions amb pales i 

piques portades a terme per individus gens qualificats… res no frena el nostre heroi per arribar al 

seu objectiu. Així doncs, no dubtarà en posar-se a excavar enmig del desert, acompanyat d'un grup 

de treballadors àrabs proveïts de pics i pales, per localitzar l'Arca de l'Aliança15. No es poden oblidar 

els descobriments realitzats per absolut atzar: quan Indiana, donant per fet que a qualsevol castell hi 

ha passadissos secrets, en busca un desesperat, el seu pare activa per casualitat, asseient-se a un 

balancí, un mecanisme que provoca que s'obri una porta amagada16.  

                                                           

11 Indiana Jones i l'última creuada (0:18.00) 
12 Indiana Jones i el temple maleït (0:25:00) 
13 Indiana Jones i el temple maleït (0:32:45) 
14 Indiana Jones i l'última creuada (0:14:08) 
15 Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda (0:56:10) 
16 Indiana Jones i l'última creuada (0:59:30) 
17 Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda (0:14:37) 
18 Indiana Jones i l'última creuada (0:28:30) 
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A més, Indiana no seguirà els passos lògics en una investigació. Com tot arqueòleg, hauria de 

realitzar un disseny previ a l'excavació i no només per aconseguir finançament, ja que aquest 

objectiu sembla assolir-lo sense dificultats gràcies a la seva fama. De fet, la Universitat, la seva 

finançadora a excavacions ordinàries - si és que poden entendre’s com a tals la mena d’incursions 

que realitza aquest personatge -, sembla concedir-li grans quantitats de diners sense gaires 

dificultats17. Com que no busca un conjunt de troballes que pugin ser d'utilitat per la ciència 

arqueològica, sinó que s'implica en la recerca d'un objecte únic pel bé de la humanitat, si el nostre 

protagonista es decidís a realitzar un estudi previ a l'excavació ja tindria resolta d'entrada una de les 

qüestions més dificultoses per un arqueòleg: la síntesi del projecte en un objectiu concret. En tot 

cas, un esbòs de la investigació resultaria una nova contradicció en Indiana, tenint en compte que 

no segueix una metodologia clara i que tant li fa l'opinió de les autoritats.  

Un altre tema que ha de tenir-se en compte es refereix a les eines usades per Indiana en el treball de 

camp: s'absté d'utilitzar els utensilis propis d'un arqueòleg i es decanta per l'ús de tècniques 

agressives en l'exploració del terreny, tot ignorant no tan sols la cura de l’entorn arqueològic en 

qüestió sinó, fins i tot, el més elemental respecte al mediambient. Si bé és cert que molts dels 

recursos que tenen avui dia els arqueòlegs no existien en l'època en què estan situades les pel�lícules, 

molts d'altres ja resultaven fonamentals en els inicis de l'arqueologia. Però Indiana mai no és vist 

amb un pinzell a la mà, rastrejant amb cura una zona, al contrari: mostrarà una total despreocupació 

per la conservació de l'entorn. Per exemple, destrossarà a cops amb el primer objecte que trobi el 

terra d'una església medieval veneciana per la sospita que a sota pugui haver-hi la tomba d'un 

monjo18. Tampoc no durà mai un diari de camp, cinta mètrica o fitxes de registre. Tenint en compte 

la continua lluita a contratemps a què està sotmès Indiana en els seus projectes, podríem dir que la 

seva és una arqueologia d'urgència mal realitzada, sense respectar les normes bàsiques d'impacte 

ambiental ni la legislació del patrimoni.  

És curiós com Indiana sembla oblidar que la intervenció arqueològica no implica només la 

prospecció, el seguiment o l'excavació, sinó també el posterior estudi dels materials, de manera que 

es pugui treure el màxim profit de la informació arqueològica i que es produeixin avanços en la 

investigació. Així doncs, farà tot el possible per aconseguir antiguitats cèlebres, però ni n’estudiarà el 

context ni, un cop trobada la peça, aprofundirà en la seva anàlisi. Sembla més un antiquari que no 

pas un arqueòleg. Es dedica a recuperar patrimoni mundial, però les informacions que se 
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n'obtinguin no són de la seva competència: “L'arqueòleg busca el fet, no la veritat. Si és la veritat és 

el que us interessa, el doctor Daily dóna filosofia a l’aula del fons”19. Es tracta d'una visió romàntica, 

totalment idealitzada del que és un arqueòleg. Aquesta imatge, més propera al cercatresors que al 

científic, concorda amb la dels intel�lectuals benestants que, des del segle XVIII fins a la 

regularització de l'arqueologia com a ciència seriosa a mitjan segle XX, es dedicaren a la recerca 

d'objectes extraordinaris sota bandera occidental.  

Un altre aspecte a destacar en Indiana és l'ètica del personatge. Sembla tenir unes qualitats 

extraordinàries, i ell mateix fa gala de moral quan s'esforça perquè les troballes no caiguin en mans 

de col�leccionistes o de lladres, sinó que s'estudiïn i s’exposin en museus, però no mostra cap 

remordiment quan realitza espoliacions a jaciments del tercer món. Aquest aspecte concorda amb 

les concepcions de la primera meitat del segle XX, amb el que podem anomenar arqueologia 

colonialista, que donaria al científic occidental el dret a extreure tots els recursos que desitgi de 

cultures suposadament inferiors. En aquella època la majoria dels arqueòlegs provenia de societats 

occidentals i industrialitzades, el domini polític i econòmic de les quals semblava atorgar-los el dret 

a excavar jaciments a tot arreu i a apropiar-se de les antiguitats que trobessin. Indiana ignorarà el 

descontentament de la població indígena: “Doctor Jones, tots estem exposats a un rumor maldient. 

Crec recordar que a Hondures se’l tenia a vostè per un lladre de tombes, i no pas per arqueòleg […] 

I no era el sultà de Madagascar qui el va amenaçar de tallar-li el cap si tornava al seu país?”20. Ell 

manifestarà la seva opinió en repetides ocasions: “És lícit apoderar-se dels seus continguts [d'un 

temple maia], la qual cosa no s’ha de confondre amb robar”21. I és que a Jones no el mouen 

interessos personals - com seria l’afany de riquesa o, fins i tot, de prestigi professional - sinó causes 

suposadament justes com la de portar una peça a un museu local o, fins i tot, tan honorables com la 

de lluitar contra els nazis.  

En efecte, els conflictes polítics seran continus al llarg de tota la saga. Les pel�lícules, situades en el 

període de la II Guerra Mundial, mostraran l'etern enfrontament entre l’heroi i el malvat, en “una 

lluita del bé contra el mal”, en paraules del propi pare del protagonista22. El màxim representant del 

mal és aquí, com en la major part de la cinematografia dels darrers seixanta anys, el nazisme, fet que 

no resulta del tot inversemblant perquè és sabut que Adolf Hitler va organitzar diverses expedicions 

per tal de trobar jaciments arqueològics d'extraordinari valor amb l'objectiu de demostrar la 

                                                           

19 Indiana Jones i l'última creuada (0:13:50) 
20 Indiana Jones i el temple maleït (0:43:07) 
21 Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda (0:11:40) 
22 Indiana Jones i l'última creuada 
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supremacia de la raça ària. Aquest aspecte dóna a Indiana Jones, més enllà de les seves formes i 

d’algunes accions qüestionables, una dimensió heroica que el justifica. 

 

Lara Croft 

Pel�lícula Director Intèrpret Any Nacionalitat 

Saga Tomb Raider: 

-Lara Croft: Tomb 

Raider 

-Lara Croft: tomb 

Raider. El bressol de la 

vida 

Simon West i 
Jant de Bont 

Angelina Jolie 2001-2003 Estats Units 

 

Lara Croft és arqueòloga, fotògrafa i escriptora. És l’arqueòloga de ficció més coneguda 

popularment, tot i que destaca més com a gran aventurera que com a científica. Per això les seves 

peripècies evoquen, inevitablement, el personatge que hem tractat amb anterioritat, Indiana Jones. 

De fet, Lara Croft podria considerar-se, fins i tot, la versió femenina del cèlebre arqueòleg. Famosa 

arran d'una sèrie de videojocs en què el jugador havia de dirigir la protagonista en tota mena 

d'activitats de risc - des de superar trampes d'un antic temple fins a enfrontar-se a gàngsters i 

dinosaures -, les seves pel�lícules tingueren un èxit considerable i contribuïren a assentar la imatge 

simplista i exaltada de l’arqueòleg, ja popularitzada gràcies al seu predecessor, Jones. 

Un cop més, haurem de renunciar a trobar un retrat fidel de la realitat en aquesta figura 

cinematogràfica, i per això ens centrarem a esbrinar fins a quin punt és gran la distància que hi ha 

entre Lara Croft i una arqueòloga autèntica. 

A través de comentaris d'altres personatges sabem que durant els seus primers anys de vida Lara 

Croft mostrava interès per la història però, en canvi, rebutjava l'arqueologia. Això era així perquè el 

seu pare, el cèlebre historiador i arqueòleg Lord Henshingly Croft, comte d'Abbingdon, havia 

provocat la seva pròpia mort en una missió científica temerària23. Com que la mare de la Lara també 

havia mort prematurament - en condicions desconegudes - la protagonista és òrfena des de ben 

petita i va ser educada en internats. Amb el pas dels anys, però, Lara es va decantar per l’arqueologia 

en un intent de continuar la tasca del seu pare.  

                                                           

23 Lara Croft: Tomb Raider (0:10:13) 
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D’entrada constatem - com ja ho havíem fet amb Jones - que Lara Croft és un personatge amb un 

marcat dualisme. Es tracta d’una jove anglesa de bona família, educada en els centres més exquisits 

i, per tant, acostumada al luxe i a la vida aristocràtica24. No obstant això, mai no se sent 

veritablement còmoda en aquest ambient25 i troba en l’arqueologia - entesa com la recerca d’objectes 

mil�lenaris claus per a la salvació de la humanitat - una manera d'alliberar-se de la pressió que 

suposa ser hereva d'un llinatge poderós.  

Aquestes dues cares - la de dona d’alta societat i la d’intrèpida aventurera - són en aparença 

irreconciliables, però unides composen una imatge molt atractiva per al gran públic. Potser una de 

les escenes en què ambdós vessants es veuen més clarament harmonitzats és aquella en què la 

protagonista balla ballet penjada d’unes cordes, a uns cinquanta metres d’alçada, per tal de relaxar-

se26. D’aquesta manera, es cohesiona la faceta culta i delicada de Lara amb l’altra més ruda, 

agressiva, i fins i tot masculina. Aquesta barreja resulta explosiva per als homes, que acostumen a 

trobar-la totalment irresistible. Lara evitarà aprofitar-se dels seus encants, però no podrà impedir ser 

contínuament abordada amb galanteries, fins i tot per part d’enemics  com Mr. Powell: “Mai no he 

conegut res tan maco i que m’interessi tant, però del que en sàpiga tan poc”27. La seva bellesa, a 

més, l’obligarà a viure situacions que un home mai no hauria de suportar, com seria la dels afalacs 

impertinents d’un grup de presos quan acut a una presó en busca d’un antic conegut28. 

Lara no converteix l’arqueologia en un mode de subsistència, sinó que en fa una manera de vida. 

Casa seva, una antiga mansió victoriana, és totalment equipada amb amagatalls secrets, armes de 

tota mena, ordinadors d’última generació, vehicles d’allò més moderns i vidres blindats. La seva 

ocupació és recórrer el món de forma intrèpida i temerària, amb actitud gairebé arrogant, tot 

enfrontant-se a perills de dimensions sorprenents. I és que per a Lara, aquesta és la vertadera natura 

de l’arqueologia. Per això, a l’hora de preparar-se per a futures excavacions, deixa la tasca de 

biblioteca i de laboratori als seus ajudants i ella es dedica a practicar esgrima, equitació i tir i, a més, 

lluita contra robots gegants que un geni de la tecnologia construeix especialment per a ella29. Hillary, 

el seu majordom, dirà a l’inici d’una jornada laboral comuna: “Bon dia, Lara. Hora de posar-se a 

treballar, em temo. Hora de l’aventura.” 30  
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El cert és que sobta, un cop aprofundida la coneixença del personatge, que la dona atlètica, forta i 

àgil que dispara a tort i a dret amb sang freda i punteria envejable resulti ser una científica.  I és que, 

encara que se’ns expliqui que Lara és intel�ligent i culta, que ha cursat unes quantes carreres 

universitàries i que parla fins a tretze idiomes, només en comptades ocasions demostrarà que 

gaudeix d’aquesta formació i, generalment, es limitarà a utilitzar un enginy molt desenvolupat. De 

fet, fa tan poc ús de la seva biblioteca que té coberts els prestatges amb llençols per protegir els 

llibres de la pols31. Sembla tenir més sort que mètode, i és que la major part dels descobriments, els 

fa solucionant trencaclosques, endevinalles i enigmes mil�lenaris mitjançant el seu enginy innat. En 

certes ocasions es dóna, fins i tot, la serindipitat: trobarà les ruïnes que està buscant quan s’endinsi 

en la selva per fugir dels seus enemics32 i arribarà a la sala principal d’un temple, on s’amaga el tresor 

que cerca, quan caigui per un forat a terra33.  

L’únic mètode propi de la disciplina arqueològica que veiem en les pel�lícules és l’arqueologia 

submarina. A l’inici del segon episodi de la saga, a Grècia, es veu un grup de vaixells recuperant 

objectes desapareguts sota l’aigua. I és que, com ja s’ha dit a la introducció teòrica, els antics vaixells 

grecs ens proporcionen, avui dia, tota mena d’evidències històriques, com ara àmfores o estàtues. A 

partir d’un mapa geològic i de l’alteració dels corrents marins, Lara descobreix la localització exacta 

d’un temple enfonsat de l’època d’Alexandre Magne i amb l’ajuda d’un equip especialitzat se 

submergeix a la seva recerca34. La versemblança dels primers minuts de pel�lícula es trencarà quan 

Lara, trobant-se a metres de la superfície i sense bombona d’aire, decideixi fer-se un tall al braç per 

atreure un tauró, colpejar-lo i desorientar-lo amb l’objectiu que la porti a la superfície35. 

Quant a les eines: ni brúixoles, ni guants, ni fitxes de registre, ni raspalls. Amb la mateixa habilitat 

que Indiana utilitzava el fuet de cuir, Lara fa servir les pistoles. Un cop més, la força pot més que la 

cultura. Les tècniques agressives de què fa ús escandalitzarien qualsevol arqueòleg: per aconseguir el 

seu objectiu Lara dispara, ensorra, fa explotar i destrossa a cops l’entorn arqueològic, sense tenir en 

compte en cap moment el seu valor històric. Bruce, el seu ajudant, utilitza microcàmeres i desmunta 

peça a peça un rellotge per descobrir què amaga en l’interior; Lara, impacient, agafa un martell i 

colpeja la troballa fins que es trenca i aconsegueixen fer-se amb els secrets36. Cal afegir que, 
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probablement, la rudesa dels seus mètodes està relacionada amb el fet que va formar part de 

l’exèrcit37. 

Tot i això la seva fama és internacional, fins al punt que arriba a treballar per a la reina 

d’Anglaterra38. Mr. Powell ho deixarà molt clar: “M’han dit que vostè és la millor arqueòloga del 

món.” Lara, d’acord amb la seva actitud arrogant i aparentment desinteressada, respondrà: “No, 

només viatjo molt.”39 De fet, potser viatja massa i tot, perquè arribarà un punt en què res no 

l’entusiasmarà: “Egipte un altre cop? Només hi ha piràmides i sorra per tot arreu”40.  

Un altre aspecte a destacar en la protagonista d'aquesta saga és la seva ètica. L'espectador troba en 

Lara Croft un referent, un personatge fàcil d'admirar per les seves extraordinàries qualitats, 

s'identifica amb el seu desig de protegir el proïsme i troba admirables alguns dels seus sacrificis pel 

bé comú, com ara la mort de l’home que estima. La moral d'aquesta aventurera, però, és força 

dubtosa: no només es presentarà a subhastes de patrimoni arqueològic sense cap mena de 

remordiment41 sinó que, a més, aprofitarà les seves experiències per guanyar prestigi amb la 

publicació d'una sèrie de llibres en què repassa totes les seves aventures. A més, Lara tendeix sovint 

a una apropiació indeguda de les troballes que fa i no troba impediments legals per fer-ho. Per 

exemple, permetrà que els seus acompanyants en la recerca del temple d’Alexandre Magne es 

quedin amb tot l’or que desitgin i, a més, quan ells li preguntin què és l’orb que Lara porta a la mà, 

ella es limitarà a respondre: “És meu”42. Després de tot, el seu sobrenom ja indica la natura de les 

seves activitats; “Tomb Raider”, que es traduiria literalment per assaltant de tombes.  

Tampoc els altres professionals de l’arqueologia que apareixen a les pel�lícules ajuden a formar-se 

una bona opinió d’aquesta mena de científics. Alex West, company d’universitat de Lara i arqueòleg, 

es dedica a la venda de patrimoni històric a subhastes privades. A més, no té cap mena d’escrúpols a 

l’hora de permetre que esclaus sense la menor formació participin en una excavació43. Així mateix, 

acusarà la protagonista d’apropiar-se d’un material que no és seu i trobarà similituds en la forma en 

què ambdós exerceixen la professió: “Lara es dedica a l’arqueologia per la glòria, jo ho faig pels 

diners. Quina diferència hi ha?”44 
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Resulta curiós el fet que Lara mai no realitza recerques per interès acadèmic. Tots els seus 

descobriments són peces antiquíssimes de poder místic, cobejades per tota mena de personatges, i 

crucials per al destí de la humanitat. I això sembla el pa de cada dia per a la protagonista, fet que 

deduïm de la pregunta que li fa Bruce al final de la primera pel�lícula: “Què, hora de salvar l’univers 

un altre cop, no?”45. De fet, els seus objectius seran peces arqueològiques que hauran de destruir-se 

per tal d’evitar un mal immens i que, per tant, probablement seria millor que continuessin en 

parador desconegut però, en paraules de la mateixa protagonista, “tot el que està perdut està també 

destinat a trobar-se”46. Com tota heroïna, Lara precisa d’un bàndol antagonista a què enfrontar-se, i 

aquest estarà constituït per individus diversos: des dels illuminati, una antiga secta que vol controlar 

el temps, a un cobdiciós arqueòleg, un mercenari o un biòleg llunàtic que vol estendre el mal obrint 

la caixa de Pandora. 

Jones Samuel Maitland  

 

Pel�lícula Director Intèrpret Any Nacionalitat 

Les mines del rei 

Salomó 

Steve Boyrum John Standing 2004 Estats Units 

 

Jones Samuel Maitland és un ric arqueòleg anglès, cap del departament d’Arqueologia de la 

Universitat d’Oxford, que viatja a l’Àfrica en la seva obsessió per trobar les llegendàries mines del 

rei Salomó, tasca en què ha ocupat la major part del seu temps en trenta anys de professió. Quan un 

grup d’indígenes el segresta, la seva filla Elisabeth contracta Allan Quatermain, un conegut 

explorador, per trobar-lo.  

La suma de Maitland i Quatermain, que en la literatura daten del segle XIX i que ja foren 

caracteritzats en un llargmetratge anterior, sembla l’origen d’Indiana Jones, que uneix la part de 

científic, representada pel primer, i la d’aventurer, representada pel segon. 

Maitland és un home d’uns seixanta anys, caracteritzat amb la indumentària típica d’un aristòcrata 

anglès en terres llunyanes: és, així, una mena de capità Tapioca que es passeja per la selva africana 

amb pantalons llargs, botes que arriben als genolls, camisa, armilla, caçadora llarga i un mocador al 

coll, que serveix de substitut de la corbata. La seva vestimenta contrasta notablement amb la nuesa 
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dels indígenes que l’envolten. D’entrada, Maitland podria ser tant un científic com un simple 

caçador o explorador, ja que a la primera escena en què apareix es troba escrivint una carta sota un 

gran para-sol i envoltat de mapes i d’un munt de papers. Si ens fixem una mica podem veure també 

un microscopi amagat entre el desordre.47 A mesura que avança l’acció, no obstant, Maitland ens 

descobreix la seva identitat: és un arqueòleg. I no un de qualsevol: es veu a ell mateix com un 

investigador equànime capaç de quedar-se al marge de qualsevol interès no estrictament científic. 

Convençut que només ell té intencions pures, decideix enviar a la seva filla, a Anglaterra, el mapa 

que porta a les mines del rei Salomó. Així ho explica a la carta que li escriu: “M’he adonat que els 

rics beneficiaris de la meva recerca i les tribus Kuakuanis s’han embrancat en una mena de 

competició per apoderar-se de les riqueses de l’Àfrica. Malauradament, ha resultat que l’única 

persona en qui puc confiar ets tu. T’envio aquest mapa per tal que el guardis en lloc segur.”48 

Maitland s’erigeix doncs com a jutge amb poder de decidir què es fa amb les riqueses 

arqueològiques que troba.  

Més endavant descobrim que Maitland, tot i la seva avançada edat i la seva feblesa física, és un 

home valent, que anteposa la protecció dels jaciments a l’èxit personal. Així doncs, quan Twala, el 

cap de la tribu que el té segrestat, amenaci amb matar-lo si no li entrega el mapa, l’arqueòleg 

respondrà: “Impossible. El tsar de Rússia m’ha encarregat que trobi aquest mapa, i posseeix un 

exèrcit poderós. No he tingut por d’ell i no tinc por de morir.”49 Amb tot, si bé al llarg del seu 

captiveri manté una postura ferma i una certa dignitat, es mostra feble i indefens i no fa cap intent 

per alliberar-se dels seus captors.  

Desconeixem el rigor de la metodologia de Maitland, ja que l’única imatge que se’ns  en dóna és la 

de presoner, però podem fer-nos-en una idea a través de la seva filla Elisabeth, educada per ell. Si 

bé no es diu en cap moment que ella tingui estudis en arqueologia, és capaç de llegir inscripcions 

antigues i posseeix coneixements amplis en història. A més, deduïm que sí que és arqueòloga 

perquè, d’altra manera, resultaria absolutament inversemblant que sigui ella qui acompanya 

Quatermain en la recerca de les mines i no el seu pare, un cop l’han alliberat dels segrestadors. En 

tot cas, ens trobem, de nou, davant d’una falta absoluta de rigor: no s’utilitza cap mètode concret ni 

es realitza un mínim estudi del territori, sinó que tots els descobriments es fan per atzar. Es dóna 
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constantment, doncs, la serendipitat. Per exemple, troben casualment la tomba que estan buscant 

quan Elisabeth cau per un forat a terra50. 

Què hi ha de l’ètica dels protagonistes? La seva lluita contra el mal fa que el públic s’hi identifiqui, 

però la falta d’escrúpols que mostren a l’hora de destruir jaciments amb un valor històric 

importantíssim que - com es repeteix diverses vegades durant la pel�lícula - la humanitat ha cercat 

durant segles, resulta, com a mínim, desconcertant. Quan els indígenes demanen a Quatermain que 

destrueixi les mines per eliminar el perill que suposen, ni tan sols Maitland, que ha dedicat trenta 

anys de la seva vida a trobar-les, dubta un sol moment en donar indicacions adequades a l’aventurer 

per tal que les trobi, tot i que sap perfectament que això significarà la pèrdua irreversible d’una gran 

font d’informació històrica. Es tracta, doncs, d’una actitud incomprensible en un arqueòleg, que se 

suposa que  busca evidències materials dels passat humà per conèixer-ne més coses, així com d’una 

falta de respecte descomunal a l’entorn arqueològic i al mediambient. 

Les eines que s’utilitzen en la prospecció no són les pròpies de l’arqueologia perquè, de fet, els únics 

utensilis que porten a sobre els protagonistes són escopetes. Així doncs, en cap moment del 

llargmetratge veiem raspalls, llanternes, fitxes de registre ni cap altra mena de recurs propi d’un 

especialista de l’arqueologia. 

Coneixem, com a mínim, qui és el finançant de l’expedició de Maitland: el tsar de Rússia. Resulta 

impossible realitzar una excavació sense capital suficient i, lamentablement, una de les majors 

dificultats per a un arqueòleg és trobar finançament per a la seva investigació. Una expedició del 

caràcter que realitza Maitland requereix una gran quantitat  de fons i no resulta estrany que un cap 

polític se’n faci càrrec. Però aquest aspecte aparentment versemblant de la pel�lícula perd credibilitat 

quan descobrim per què el tsar hi està interessat: es tracta d’una recerca d’un poder immens - del 

qual en desconeixem la natura -, capaç de sotmetre tota l’Àfrica. Podem parlar, doncs, de 

colonialisme? Sí: Samuel Maitland, la seva filla Elisabeth i Allan Quatermain es creuen amb dret 

d’arribar a un país que consideren inferior i emportar-se’n el patrimoni cultural. De fet, si bé 

Quatermain mostra des de l’inici el seu respecte per la vida de l’Àfrica, aquest fet no li impedeix 

mantenir una actitud autoritària i paternalista envers els indígenes51.  

Quatermain és un explorador que coneix a la perfecció el continent africà, ja que hi ha viscut durant 

molts anys, turmentat per la mort de la seva dona i l’adopció del seu fill per part dels avis materns. 
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És un home fort, valent, intel�ligent i, a similitud de cert arqueòleg amb fuet i barret, i per raons que 

es desconeixen, coneixedor dels diversos perills que pot amagar una tomba antiga52. Des de l’inici de 

la pel�lícula el veiem sotmès a riscos constants: té violentes baralles, lluites cos a cos per recuperar el 

tro dels Kuakuanis per al rei legítim, aconsegueix escapar d’unes mines ensorrades, sobreviu a 

explosions, venç feres i, per suposat, supera els russos i els indígenes en la recerca de les mines. 

I és que, tal com lluitaven contra Indiana Jones els nazis per aconseguir l’Arca de l’Aliança, o els 

soviètics per fer-se amb la Calavera de Cristall, el monarca de Rússia i el dels Kuakuanis s’enfronten 

a Maitland i a Quatermain pel poder que s’amaga dins de les mines del rei Salomó. En tots els casos 

parlem de material arqueològic únic, de valor incalculable, en què es combina la història amb la 

llegenda. 

Diversos 

Pel�lícula Director Intèrpret Any Nacionalitat 

Roma Federico Fellini Peter 
Gonzales 
Falcon i Britta 
Barnes 

1972 Itàlia 

 

Fellini recrea la seva visió de Roma des de diverses perspectives; entre d’altres, la d’un grup 

d’arqueòlegs que treballa als túnels del metro romà.  

L’escena comença amb l’explicació d’un enginyer i cap de les obres de construcció del metro a uns 

reporters: durant la perforació d’un túnel han trobat un ullal de mamut53, que el Museu Capitolí ja 

ha demanat, i que ha atret l’atenció dels arqueòlegs cap a les obres. Durant el recorregut fins als 

punt més profund del túnel, la via que ha de portar-los al seu objectiu es desvia. L’enginyer fa un 

aclariment: “Hem hagut de canviar el traçat. A la seva esquerra poden veure una necròpolis amb 

quatre-cents esquelets.”54 De nou, al cinema la serendipitat és font de meravellosos descobriments. 

Però en aquest cas no es tracta d’un d’estrany: com ja s’ha comentat a la introducció teòrica, les 

troballes arqueològiques realitzades durant una intervenció en el terreny com - és el cas d’unes 

obres - són habituals.  
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L’enginyer aprofundeix en l’explicació de la situació: “El subsòl de Roma és imprevisible. A cada 

pas es troben restes importants històricament i la feina se’n ressent, lògicament. […] Nosaltres 

només volíem solucionar el problema del trànsit urbà construint un metro com el de Munic o el de 

Copenhaguen, però aquí el subsòl té diverses capes. Ens hem de convertir en arqueòlegs, en 

espeleòlegs…”55. I és que parar unes obres en marxa suposa una despesa enorme de diners, de 

manera que els propietaris del territori a treballar o l’empresa constructora procuren evitar la 

presència d’arqueòlegs a la zona. Com a conseqüència, es deixa en mans de persones no 

especialitzades en història la decisió de quins descobriments mereixen que es realitzi una excavació a 

fons i quins han de passar-se per alt. En tot cas, quan es comunica que s’ha fet una troballa d’aquest 

caràcter, la situació no es mai idònia per a l’equip d’arqueòlegs que han de treballar-hi. Ja hem parlat 

de l’arqueologia d’urgència, que es desenvolupa quan un jaciment es troba en perill per l’acció 

variada dels humans sobre el medi i per l’irrefrenable procés d’urbanització. Les intervencions 

d’aquesta mena requereixen l’acció ràpida i efectiva, una síntesi d’allò que és primordial i, en 

definitiva, un estudi superficial que permeti determinar la importància del jaciment. Es tracta d’una 

actuació a contratemps, sotmesa als requeriments de l’administració, de l’empresa constructora i del 

propietari del terreny. Però, com ja hem explicat a la part teòrica del treball, tota intervenció precisa 

d’un procés científic i d’una actitud ètica per part dels arqueòlegs que garanteixi la conservació de 

l’entorn i la publicació dels descobriments. 

Seguim el recorregut pel túnel del metro: un cop els protagonistes arriben al punt culminant de la 

construcció, coneixem, finalment, els arqueòlegs. Es tracta d’un parell de professionals que 

conviuen diàriament amb els obrers, esperant que aparegui una nova troballa. I la situació no triga a 

donar-se: de seguida sona la alarma quan una eina, que els obrers anomenen detector, indica que 

darrere el mur a ensorrar sembla haver-hi un espai obert. A l’instant es paren les excavadores i 

arqueòlegs i obrers es concentren al voltant de la paret. L’enginyer es lamenta d’amagat als 

reporters: “Els arqueòlegs ens obligaran a suspendre la feina durant un parell de mesos. Potser 

només es tracta d’una caverna o d’unes catacumbes. Podríem fer un petit forat amb precaució per 

comprovar-ho.” 56 

Així doncs, es realitza una incisió en la terra amb una fresadora. Davant d’un munt d’ulls astorats 

s’obre una magnifica casa romana perfectament conservada. Els arqueòlegs inicien la seva tasca, 

seguits pels reporters i pel cap del projecte. Equipats amb llanternes, cascos, botes altes, guants, 

màscares i una motxilla en què, probablement, porten cinta mètrica, diaris de camp i d’altres 
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utensilis útils en la seva feina, els professionals de l’arqueologia s’endinsen en la foscor del jaciment 

amb l’ajuda d’una corda i inspeccionen la zona57. Al seu voltant s’estenen frescos, bustos, mosaics i 

d’altres obres artístiques de més de 2.000 anys d’antiguitat. Una reportera es treu la màscara per 

comentar la grandiositat de la troballa, però un dels arqueòlegs l’adverteix: “posa’t la màscara”. 

Després de tot, desconeixen la composició i la salubritat de l’aire que respiren, tancat 

hermèticament durant segles.  

Abans d’analitzar amb deteniment cada troballa, els arqueòlegs realitzen una prospecció general de 

la zona per determinar la magnitud del jaciment. Passant per sales i passadissos arriben a una àrea 

amb el terra inundat. Aquest fet no suposa un problema per a aquests científics, ja que estan 

preparats amb el calçat adequat. Així doncs, fiquen els peus a l’aigua i s’apropen als frescos i a les 

escultures que decoren el recinte, sense tocar res per no arriscar-se a malmetre-ho. Però els seus 

esforços són inútils: l’aire de l’exterior entra per l’obertura que han fet i crea un corrent, emportant-

se la pintura dels frescos al seu pas58; les obres pictòriques desapareixen davant un munt d’ulls 

astorats. Mentre que els arqueòlegs semblen massa desesperats com per dir res i es limiten a 

acariciar els murs en què segons abans hi havia hagut representacions que, probablement, podrien 

aportar informació nova a la coneixença del món romà, una reportera es lamenta: “Quin 

desastre!”59. Però no hi ha res a fer: s’ha produït una pèrdua irreparable de patrimoni arqueològic 

important. Aquest episodi, si bé és exagerat, tal com han comentat alguns dels entrevistats al llarg 

de la realització d’aquest treball, reflecteix un dels majors temors dels arqueòlegs: la destrucció del 

passat. Tot i que avui es prenen mesures molt diverses per protegir els jaciments - entre d’altres, 

tornar a amagar-los per deixar les troballes a futurs especialistes amb més recursos -, algunes 

pèrdues ja són irreparables. En tot cas, cal no oblidar que l’acció de la pel�lícula se situa als anys 

setanta i, si bé l’aspecte ètic de la professió arqueològica ja era aleshores força similar a l’actual, les 

tècniques i les eines de què gaudeixen els arqueòlegs avui dia sí que han evolucionat notablement, 

especialment per l’associació amb altres ciències, de manera que, potser, podria haver-se evitat un 

desastre arqueològic de la magnitud del que comentem. 
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Danny Freemont, Azelia Barakat i Morgan Sinclair 

 

Pel�lícula Director Intèrprets Any Nacionalitat 

La maledicció de la 

tomba de 

Tutankhamon 

Russel Mulcahy Casper Van 
Dien, Leonor 
Varela i 
Jonathan Hyde 

2006 Estats Units 

 

Any 1922, El Caire. Danny Freemont busca la tomba del faraó Tutankhamon en la seva obsessió 

per trobar l’última de les quatre parts d’una antiga taula de pedra que, segons els rumors, conté un 

enorme poder. El seu etern rival, Morgan Sinclair, s’enfronta a ell en una cursa a contratemps per 

fer-se amb els quatre fragments i aconseguir, així, el domini sobre el món. En el seu esforç per 

salvar la humanitat, Freemont comptarà amb un equip d’aventurers i amb la brillant Azelia Barakat. 

Freemont és arqueòleg, historiador i  professor a la Facultat d’Història de El Caire, així com autor 

de diversos llibres. Les seves idees sobre civilitzacions màgiques, troballes amb poders ocults i 

d’altres fets paranormals han provocat un cert rebuig dels seus companys de professió envers ell i 

les seves obres. En paraules del Consell de Laverno, secta de poderosos que aspira a controlar el 

món, “Freemont representa la pseudociència de la pitjor classe”60. Ell es justifica: “Tinc una 

mentalitat oberta a tot.”61 En tot cas, el nostre protagonista sembla un aventurer o explorador 

qualsevol, més que no pas arqueòleg. Fugirà d’explosions62, tindrà visions del futur pròxim63, lluitarà 

contra sicaris64, dimonis65 i déus de l’Antic Egipte66 i sobreviurà, fins i tot, a un intent de 

momificació67. I és que, tal com diran els seus amics, “Freemont és el rei de l’aventura.”68.  Així 

doncs, el seu aspecte serà també el d’un aventurer: amb botes altes, tirants, pistoles i, com no, el seu 

inseparable barret, Freemont recorrerà Egipte sense por a res i disposat a qualsevol cosa per trobar 

                                                           

60 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:20:33) 
61 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:14:50) 
62 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (1:05:53) 
63 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:15:15) 
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66 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (2:27:03) 
67 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (1:32:30) 
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el lloc en què el faraó nen reposa eternament. Cal dir que és possible que en la seva actitud 

impulsiva hagin influït els anys que va passar a l’exèrcit, lluitant durant la I Guerra Mundial69.  

No tindrà escrúpols a l’hora d’utilitzar explosius a la zona a excavar per estalviar temps i escollirà 

homes sense la menor preparació, entre d’altres, presoners, per tal que realitzin l’esforç físic de 

l’excavació. Per a Freemont “el millor és que no saben que treballen gratis”70. Aquesta explotació no 

desperta un debat ètic intern en el personatge que, d’acord amb la mentalitat occidental d’inicis del 

segle passat, considera d’una categoria inferior els egipcis i, en general, totes les persones dels països 

colonitzats. De fet, els seus companys sovint es referiran als nadius com a “primitius”71 i titllaran el 

país de “malson ressec”72.  

Freemont participa també del tràfic il�legal d’antiguitats: no només adquireix mapes i petits 

jeroglífics amb l’esperança que el portin a la localització de la tomba perquè, en les seves paraules, 

“a El Caire hi ha pistes per tot arreu, sempre que tinguis diners suficients per comprar-les”73, sinó 

que a més se sentirà molt satisfet quan un nen que es dedica a la venda ambulant d’aquesta mena de 

mercaderies li digui que “és l’home més generós d’occident.”74 

En tot cas, l’esforç de Freemont no va encaminat a la glòria o a la riquesa personals, sinó a la 

satisfacció del coneixement i a la salvació de la humanitat. Per això no es deixarà emportar per la 

cobdícia quan trobi, finalment, l’anhelada tomba, si bé allò que hi ha a l’interior “són meravelles”75. 

De fet, aquestes foren les paraules del vertader descobridor de la tomba de Tutankhamon, Howard 

Carter, esmentat amb freqüència durant la pel�lícula, i fins i tot caracteritzat en  una ocasió. 

Deixant-se portar per la fantasia, el llargmetratge ens voldrà fer creure que el descobriment l’havia 

fet Freemont, però que aquest, després de viatjar uns dies al passat, havia decidit cedir el mapa 

verídic de la tomba a Carter per tal que fos aquest qui la trobés. 

Com que els arqueòlegs no solen ser rics - “gairebé no tenim diners”76-, Freemont i els seus 

companys necessitaran algú que financi la seva excavació. En aquest cas es tractarà d’un burgès 

                                                           

69 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:08:47) 
70 La maledicció de la tomba deTutankhamon (0:33:57) 
71 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:52:18) 
72 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (1:29:15) 
73 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:07:47) 
74La maledicció de la tomba de Tutankhamon  (0:13:40) 
75 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (1:07:28) 
76 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:35:20) 
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poderós77, encantat de participar en aquella que serà “la major troballa en la història de 

l’arqueologia”78. 

Què podem dir de l’ètica professional del personatge un cop han fet la troballa? Danny insisteix a 

fer inventari del material trobat79 però, alhora, se’n declara propietari: “Aquesta és la meva 

excavació. Jo he trobat la tomba. La República d’Egipte no hi té res a veure”80. Els seus companys 

hi estaran d’acord: “Segons els termes del nostre permís d’excavació, signat pel Departament 

d’Antiguitats, tot això pertany a qui ho desenterri”81. Aquestes idees els portaran problemes amb el 

govern del país, que argumenta que “el tresor, hauria de poder veure’l tothom i no ser aprofitat 

només per alguns particulars”82 i que la recerca dels protagonistes “ha estat portada per la 

cobdícia”83. Aquest serà també el pensament de l’aliada i companya de professió de Freemont, 

Azelia Barakat. Les seves discussions amb el cèlebre aventurer per aquesta raó seran molt 

nombroses. No és aliè a aquest debat el fet que ella sigui de nacionalitat egípcia: “No es tracta de 

poder. Es tracta del nostre patrimoni”. De fet, Barakat ja haurà demostrat el seu rebuig pel 

colonialisme en ocasions anteriors: “Només ens deixeu minúcies i un grapat de monedes. Tot és per 

als britànics!”84. 

Azelia o, com es fa anomenar, doctora Barakat, és egiptòloga i directora d’exposicions del Museu 

d’Antiguitats de El Caire. Aquesta arqueòloga és tot l’oposat a Freemont: escèptica pel que fa a 

fenòmens sobrenaturals85, primmirada amb el tractament d’antiguitats i amb un sentit ètic envejable, 

que la porta a criticar el tràfic de material arqueològic perquè, en les seves paraules, els que hi 

participen “s’estan mofant de l’egiptologia, just quan començava a ser respectada per la comunitat 

científica.”86 Barakat és, a més, extremadament culta. La veurem interpretar jeroglífics amb tota 

facilitat87, parlar amb eloqüència egipci antic88 o participar de converses sobre geologia sense 

problemes89, entre d’altres. I és que l’arqueologia és la seva vocació. Ella mateixa ho dirà en més 

                                                           

77 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:54:28) 
78 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (1:17:39) 
79 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (1:23:17) 
80 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (1:28:03) 
81 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (1:24:21) 
82 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (1:28:05) 
83 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (1:29:15) 
84 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:33:07) 
85 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (1:52:28) 
86 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:14:09) 
87 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (1:03:58) 
88 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (2:28:07) 
89 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:58:07) 
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d’una ocasió: “Vaig néixer per a aquesta feina. Parlava egipci antic abans de començar a caminar”90. 

Però això no significa que Azelia sigui només una dona de biblioteca. No tindrà el menor problema 

a participar del treball de camp i, de fet, serà l’única que utilitzarà les eines pròpies de l’arqueologia, 

tant en la restauració com en la prospecció. Així doncs, la veurem examinant escarabats momificats 

amb unes pinces91, filtrant la terra per tal de trobar petits vestigis arqueològics92, utilitzant una 

brúixola per situar-se93 o netejant amb cura una inscripció de pedra amb un raspall - utensili que 

habitualment la nostra arqueòloga porta allà on va94. Cal no oblidar que estem parlant dels mètodes 

del primer quart del segle XX, que no eren tan avançats com  els actuals. Per això, procediments 

que avui resultarien absolutament rudimentaris, com seria la introducció d’un canari a la tomba per 

comprovar la salubritat de l’aire95, semblaven suficients aleshores. En tot cas, la professionalitat de 

Barakat resulta admirable, sobretot en comparació amb la dels altres arqueòlegs de la pel�lícula. 

Insistirà a utilitzar un diari de registre: “Això és important. Fem-ho bé”96. 

Lamentablement, a mesura que avanci l’acció, Azelia s’enamorarà de Freemont i, com ell, substituirà 

la raó per la lluita contra un poder sobrenatural que, segons acaba afirmant, “supera la ciència”97. 

El gran enemic de Freemont i de Barakat és Morgan Sinclair, el rival acadèmic del protagonista. 

Com a professor i com a personatge públic sembla un científic rigorós, i a les seves classes repetirà 

sovint que “l’egiptologia és alguna cosa més que contes absurds sobre faraons màgics”98 però, en 

realitat, té una fe cega en els poders místics dels tresors que s’amaguen a la tomba de Tutamkamon. 

Per això, farà tot el possible per trobar-la abans que Freemont ho faci, tot i que amb un objectiu 

molt diferent que el del jove heroi: pretendrà invocar un antic déu egipci per tal que estengui el mal 

al món i convertir-se en el seu representant mortal.  

Sinclair és un home sense escrúpols: contracta un grup d’indigents perquè excavin; els obliga a 

treballar dotze hores diàries sense descans i, fins i tot, tot al�legant que “la por és una gran 

motivació”99, mata cruelment el capatàs dels treballadors quan aquests intenten amotinar-se. Aquest 

no serà l’únic moment en què veurem aquest arqueòleg gaudint de l’assassinat cruent. En certa 

                                                           

90 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:33:57) 
91 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:58:06) 
92 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:53:39) 
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ocasió, fins i tot, intentarà momificar viu Freemont, seguint exactament els mateixos passos que els 

antics egipcis: recobriment del cos amb sal per assecar-lo, extracció dels òrgans... 100   

Així doncs, no és estrany que aprofiti la seva posició per fer-se amb totes les troballes que desitja. 

Passejant-se pel museu d’Història Nacional, dirà: “Vull això. Fes que m’ho enviïn a casa, d’acord? 

[...] Com a recentment nomenat director del Departament d’Antiguitats del Caire, puc fer el que 

vulgui.”101 

Amb tot això, Sinclair està molt cultivat i, de fet, n’és conscient: “estic orgullós dels meus 

coneixements”102. Descobrirà amb facilitat l’intent d’engany de Freemont, que enterrarà la màscara 

de Tutankhamon a la zona d’excavació de Sinclair perquè es pensi que està treballant al lloc 

correcte103 i, gràcies als seus estudis sobre el  tema, serà capaç de determinar la posició de la tomba 

respecte a la sortida del sol104.  

En definitiva, en una mateixa pel�lícula tenim tres exemples d’arqueòlegs molt diferents entre si, 

però amb un afany comú: la recerca d’evidències del passat. 

Tom Baxter 

 

Pel�lícula Director Intèrpret Any Nacionalitat 

La rosa porpra de El 

Caire 

Woody Allen Jeff Daniels 1985 Estats Units 

 

Per acabar, què hi ha del cinema dins del mateix cinema? Woody Allen caracteritza nombrosos 

estereotips cinematogràfics en aquesta pel�lícula i l’arqueòleg no en queda exclòs. 

Tom Baxter és un dels personatges de La rosa porpra de El Caire, l’últim èxit de taquilla al Nova Jersei 

dels anys trenta. Habitualment es presenta a ell mateix com “Tom Baxter: poeta i aventurer, dels 

Baxter de Chicago”105 i en la seva primera aparició afegeix: “Treballo en un projecte arqueològic. 

                                                           

 

101 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:25:03) 
102 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (1:32:33) 
103 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:46:19) 
104 La maledicció de la tomba de Tutankhamon (0:12:01) 
105 La rosa porpra de El Caire (0:18:01) 



 69

Busco la Rosa porpra del Caire, la meva obsessió en els últims mesos.”106 Romàntic i espontani, 

Baxter oblida les seves responsabilitats quan es fixa en Cecília, una espectadora que acut diàriament 

a veure la seva pel�lícula. Sorprenentment i portant la fantasia a punts extremats, Baxter surt de la 

gran pantalla per viure un romanç amb la jove.  

Aleshores comencem a conèixer realment un personatge que, a la ficció dins de la ficció, es presenta 

com un galant, com un home perfecte en tots els sentits. En realitat, si el comparem amb l’intrèpid 

Indiana Jones, amb la descarada Lara Croft o amb l’intel�ligent Samuel Maitland, Tom Baxter és 

l’antiheroi per excel�lència: ingenu, maldestre, totalment confós en la cruesa que és la realitat i, per 

què no dir-ho? amb una seguretat en si mateix que resulta desconcertant: “sóc sincer, responsable, 

valent i faig els petons de meravella”107.  Baxter resulta ridícul en una societat marcada per la fam, 

l’atur i d’altres conseqüències de la I Guerra Mundial, conflicte del qual el personatge no ha sentit 

mai parlar: “ho sento, me la vaig perdre”108. No només confon unes prostitutes amb unes amables 

senyoretes que el volen convidar a ballar, sinó que, a més, no entén què és la pobresa i pretén pagar 

el sopar d’un restaurant de luxe amb diner fals - “de pel�lícula” -, creient-se, fins i tot, generós amb 

la propina. Així mateix, fugint de l’amo del local, puja a un cotxe i intenta fer-lo funcionar sense 

clau. Davant la sorpresa de la seva acompanyant, argumenta: “No ho entenc. Això sempre funciona 

a la pel�lícula.”109 

A la seva actitud cal afegir la vestimenta. D’acord amb l’estereotip de l’explorador occidental d’inicis 

del segle XX, Baxter vesteix un barret salacov, una camisa blanca, unes botes altes i un conjunt de 

jaqueta i pantalons bombatxos de color beix. Portant el personatge a l’extrem còmic, duu la mateixa 

indumentària a tot arreu, fins i tot en un restaurant o en un club, on tothom vesteix d’etiqueta.  

No cal dir que en tota la pel�lícula no veiem ni prospeccions acurades ni mètodes arqueològics i 

l’utensili més proper a una eina d’arqueòleg que utilitza Baxter és una llanterna. A més, l’ètica 

professional del nostre semiheroi és dubtosa: permetrà que uns visitants passegin al seu gust pel 

jaciment a treballar110; participarà del colonialisme, ja que es creurà amb dret d’emportar-se una 

relíquia molt valuosa com és la rosa porpra i, a més, no li costarà gaire abandonar la que, se suposa, 

és la seva vocació, per anar-se’n a Manhattan. En les seves paraules: “No em puc creure que fa 

                                                           

106 La rosa porpra de El Caire (0:07:22) 
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només vint-i-quatre hores estigués a una tomba egípcia sense conèixer res d’aquesta gent tan 

meravellosa!”111.  

En tot cas, Baxter és un personatge noble, amb una moral d’acord amb la ideologia conservadora 

d’inicis del segle XX. Lluitarà cos a cos amb el marit de la dona que estima i li donarà la mà per 

ajudar-lo a aixecar-se un cop el tombi  amb el que semblarà el cop definitiu, i quedarà totalment 

astorat quan el seu adversari aprofiti l’ocasió per tirar-lo a terra i apallissar-lo, ja que, segons el 

nostre ingenu personatge, “això no és jugar net” 112. 

Un altre aspecte a destacar és la contínua associació que es fa entre arqueòleg i explorador. De fet, 

aquests termes s’utilitzen com a sinònims al llarg de tota la pel�lícula i les característiques pròpies 

d’un gran aventurer s’apliquen als professionals de l’arqueologia. El mateix Baxter ho diu: “el 

coratge forma part del meu personatge”. 113 Així mateix, es pregunta: “Què és la vida sense arriscar-

se?”114. Però si dubtem que Baxter sigui un arqueòleg, la gent del seu entorn ens confirmarà la seva 

professió. Per exemple, referint-se a la seva trobada amb la dona que ha de ser la seva enamorada a 

la ficció, un dels seus companys dirà: “Crec que el nostre arqueòleg està a punt de fer un 

descobriment.”115 

Tom Baxter és, en definitiva, la ridiculització del prototip novel�lesc de l’arqueòleg. Així doncs, 

porta a l’extrem la imatge de l’home impulsiu que es dedica a extreure els tresors amagats dels 

deserts d’Egipte. Aquesta imatge està fonamentada en els intel�lectuals d’occident que durant els 

primers anys del segle passat saquejaren de manera sistemàtica rics jaciments.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

111 La rosa porpra de El Caire (0:15:30) 
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V. CONCLUSIONS 

Tal com indicava en la introducció teòrica d’aquest treball, l’arqueologia és tant una activitat física 

de camp com una recerca intel�lectual en l’estudi o el laboratori, i aquest fet la converteix en una 

disciplina molt atractiva. No semblen ser-ho, en canvi, el rigor metodològic i les hores d’estudi que 

requereix, com a mínim per al gran públic. No és d’estranyar, doncs, que a l’hora de portar-la a la 

ficció s’hagin omès els aspectes més monòtons, convertint els seus professionals en enciclopèdies 

errants amb condicions físiques envejables i amb objectius tan nobles com la salvació del món.  

Només cal comparar els mètodes dels arqueòlegs de ficció que hem conegut al llarg d’aquest treball 

amb els d’Allan Quatermain, un simple explorador, i veure que són esgarrifosament semblants. Per 

què aquest individu amb aspecte de caçador sembla estar dotat dels mateixos coneixements i del 

mateix rigor que especialistes que, se suposa, han estat anys preparant-se per desenvolupar la seva 

tasca? Doncs perquè la majoria d’aquests personatges estan inspirats en els aventurers de finals del 

segle XVIII i començaments del XIX que aprofitaren la situació dominant del seu país per viatjar a 

d’altres nacions i satisfer la seva ànsia de coneixement i, de retruc, enriquir-se. És cert que Indiana 

Jones, Samuel Maitland, Danny Freemont i els seus companys desenvolupen les seves activitats ja 

ben entrat el segle XX, però encara podem justificar la seva manca de professionalitat com a 

arqueòlegs perquè aleshores no s’havia completat el procés que ha convertit l’arqueologia en una 

ciència seriosa.  

Fins i tot acceptant que l’arqueòleg cinematogràfic és l’arqueòleg de fa com a mínim un segle, és 

absolutament exagerat el cúmul de capacitats extraordinàries que s’atribueixen a aquests 

professionals: excepcional forma física, valentia ratllant en la temeritat, domini d’una vintena de 

llengües estrangeres, coneixements sobre totes les cultures, existents o extingides...  

Menys justificada encara és la figura de Lara Croft, ja que l'acció de les pel�lícules transcorre en 

l'actualitat: una arqueòloga aparentment tan preparada com és Lara no només hauria de conèixer les 

conseqüències fatals que impliquen els seus mètodes, sinó que a més hauria de ser jutjada per la seva 

dubtosa professionalitat. 

Un  cas singular és el de Tom Baxter, que, com hem comentat, és una ridiculització, per bé que 

tendra, dels savis colonitzadors d’antany. 

Només els arqueòlegs anònims de Roma semblen reflectir la imatge real d’arqueòleg que estàvem 

buscant. També podem acceptar com a exemple vàlid l’Azelia Barakat, almenys si ens circumscrivim 

a la primera meitat del llargmetratge i obviem la seva decebedora substitució de la ciència pel 
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misticisme al final de la pel�lícula. I és que aquests són els únics personatges que, amb algunes 

exageracions, salven les formes i demostren que la feina d’un arqueòleg no és diferent de la de 

qualsevol altre científic i que, per tant, requereix l’aplicació acurada dels mètodes adequats. 

En conclusió, la imatge que la majoria de personatges que he analitzat ofereix de la professió 

d’arqueòleg és falsa, perquè destaquen més com a aventurers que com a acadèmics i, més enllà del 

seu suposat currículum, substitueixen l’especialització per un saber general, l’estudi per la força 

física i l’ètica professional per la megalomania. Els arqueòlegs vertaders són científics i, com a tals, 

estan per sobre d’aquestes visions novel�lesques, fantasioses i, en definitiva, totalment 

inversemblants. La seva tasca requereix preparació, dedicació, paciència, discreció, rigor… i, de fet, 

poden prescindir amb tranquil�litat de la bona forma física o de l’atzar. I, el que és més important, 

els arqueòlegs necessiten la col�laboració d’altres especialistes que complementin la seva tasca per 

treure els màxims resultats de les seves intervencions als jaciments. Són conscients que els seus 

actes tenen conseqüències i que és tan important l’objecte com l’entorn. Es tracta, en definitiva, de 

professionals amb una formació completa i una feina gens trepidant. 

Així que, a risc de decebre qui imaginava els arqueòlegs com autèntics herois,  constato la meva 

hipòtesi inicial: la ficció cinematogràfica distorsiona la imatge real de l’arqueòleg. 

En tot cas, cal recordar que el meu estudi es limita a la cinematografia nord-americana - amb 

excepció de Roma - i per tant no és del tot concloent, encara que sospito que les produccions dels 

països que podem anomenar colonitzadors tendeixen, en aquest tema, a la simplificació i a 

l’exageració. 

D’altra banda, per bé que aquestes imatges s’allunyen de la realitat, cal acceptar que copsen la veritat 

essencial que l’arqueologia és una recerca excitant, la recerca del coneixement de nosaltres mateixos 

i del passat humà. És per això que la realització d’aquest treball de recerca no m’ha allunyat de la 

meva intenció de fer-me arqueòloga: m’hi ha ratificat. És cert que, pel que sembla, exercir aquesta 

professió no només no farà de mi una heroïna atlètica sinó que em convertirà durant força temps – 

i això en el millor dels casos! - en una becària amb sou miserable, abocada a la menystinguda 

arqueologia d’urgència i, a sobre, relegada a les feines menys atractives. Encara que això sigui així, 

no m’importa. Estic convençuda que, tard o d’hora, viuré l’experiència meravellosa de trobar, a sota 

d’un aparentment anodí tros de terra, el missatge que l’atzar o algun dels nostres avantpassats ens 

ha volgut deixar. 
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