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La formació i definició d’un cas peculiar dins l’arqueologia. El dibuixant 

Formació acadèmica i titulacions oficials. La definició de l’arqueòleg. 

 

Dèiem que el dibuix es l’ull de l’arqueòleg, i aquesta seria una afirmació en que la gran 
majoria d’arqueòlegs estaria d’acord. No hi ha activitat vinculada a l’arqueologia on la 
part gràfica no tingui un pes específic important; des dels mapes dels estudis 
regionals, passant per les planimetries d’excavacions, els alçats i seccions 
arquitectònics, el dibuix del material ceràmic, les restitucions més o menys 
divulgatives,... 

El dibuix és més que un mer auxiliar de l’arqueologia, en forma part intrínseca. Amb ell 
es documenta, però també s’estudia, s’experimenta (que son les restitucions, ja siguin 
planimètriques o tridimensionals sinó experiments), es mostren o justifiquen 
conclusions i s’explica i divulguen els resultats. En forma part fins el punt que es pot 
assegurar que el dibuix arqueològic neix i es configura molt abans que l’arqueologia 
adquirís el seu actual estatus de ciència humanística, els Sangallo, Palladio, Carloni,  
Desgodez , Piranesi i molts altres ja dibuixaven, des del segle XV i amb finalitats 
científiques, restes i materials arqueològics. Molt abans que en Winckelman el 1764 i 
Thomsen el 1816 comencessin a establir les bases del que seria  l’arqueologia actual.  
I aquesta importància encara es fa més evident quan hom observa l’existència en la 
història de l’arqueologia de grans noms, de gent que s’han convertit en referents 
bàsicament per la seva feina com a dibuixants. Qui pot entendre l’arqueologia clàssica 
actual sense els treballs d’en Lugli, Gismondi o d’en Lanciani (que per cert, ni tant sols 
eren arqueòlegs de formació, els dos primers eren arquitectes i enginyer el tercer). I no 
ens confonem, aquests tres personatges no eren uns simples il·lustradors, estudiaven 
per dibuixar i amb el dibuix podien després estudiar el que havien dibuixat. I això és el 
que els va fer grans, grans com a dibuixants, grans com a arqueòlegs. 

Estaríem, doncs, d’acord en el pes que té, i ha tingut, el dibuix dins l’arqueologia. Es fa 
rar, per exemple, molt rar, veure una publicació arqueològica sense il·lustracions, i la 
gran majoria d’autors esmercen energies per tal que aquestes siguin els suficientment 
bones i explicatives.  Que estiguin a l’alçada de la qualitat i rellevància del que han 
escrit. I encara es podria dir més,  de forma sintomàtica, a vegades s’observa com es 
vol dissimula un mal treball, un estudi mediocre, amb il·lustracions que volen ser 
impactants i de qualitat. 

En conseqüència, seria d’esperar que la persona encarregada de realitzar la 
documentació gràfica, la persona a la que se li dóna aquesta responsabilitat, estigui 
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suficientment preparada i formada. I aquí comencem a trobar les grans contradiccions 
que caracteritzen el moment actual del dibuix arqueològic, per que la realitat és molt 
diversa. 

Aquí no és pas el lloc ni el moment per definir que entenem, o millor dit, que hauríem 
d’entendre, per dibuix arqueològic, però es fa inevitable donar algunes pinzellades si 
volem entendre que és, o que hauria de ser, el dibuixant d’arqueologia. En contra 
d’una visió molt simplista i reduccionista, el dibuix arqueològic no és una simple 
transposició d’una realitat determinada, amb la màxima fiabilitat possible, sobre un 
suport determinat (paper, ordenador). No és (no hauria de ser) només un document 
mnemotècnic. El que es fa en el dibuix arqueològic és materialitzar gràficament el que 
un entén, el que un veu i el que un vol explicar sobre aquesta realitat determinada. Si 
es dibuixa el pedra a pedra d’un mur amb la caracterització del morter es per que hom 
veu i vol explicar l’interior, la configuració del mur, si per contra es dibuixa de forma 
lineal la caixa d’aquest mateix mur es per que hom veu el mur com a una unitat dins 
d’un conjunt molt més ampli i voldrà explicar com es relaciona amb la resta d’elements. 
Tots dos dibuixos sobre aquest mateix mur son correctes, sempre i quan s’utilitzin 
adequadament; seria absurd intentar explicar la configuració del mur dibuixant 
linealment la seva caixa, com seria ferragós i contraproduent explicar les relacions 
orgàniques d’aquest mur amb el dibuix detallat del pedra a pedra. 

Per il·lustrar-ho millor, corre una llegenda urbana sobre una excavació d’una necròpoli 
on es va contractar un delineant per tal de fer els dibuixos. Dels candidats que es van 
presentar es va escollir aquell que feia millor els dibuixos, el que tenia més bona mà, 
en definitiva, el que es considerava més bo. I era tant bo que quan dibuixava, 
dibuixava els morts sencers, independentment de si els hi faltava o no alguns  óssos. 
No se pas si és una història real o no, però il·lustra el que estem intentant dir. Aquest 
delineant no dibuixava pas malament, ans el contrari. Ell dibuixava el que veia, i per a 
ell un mort era sempre un mort sencer. O un altre cas, aquest cert, del d’una planta de 
murs fet amb pedra lligada en sec dibuixada per un professor d’institut de dibuix. El 
dibuix era autènticament espectacular on les pedres es presentaven amb una precisió 
quasi maniacal i amb un ombrejat que il·lustrava perfectament el seu volum. Però 
malgrat aquest virtuosisme és va haver de corregir-lo tot; no s’indicaven ni es 
marcaven les relacions entre els murs, no s’apreciaven els refets ni es diferenciaven 
els elements singulars. Ningú podria afirmar que el dibuix d’aquest professor fos un 
mal dibuix, va dibuixar a la perfecció el que ell veia. I ell no veia una estructura 
orgànica on es reflectien tot un seguit de dinàmiques, sinó que veia un conjunt de 
pedres ordenades de forma peculiar. I per això, el seu dibuix, era arqueològicament 
inservible. 

Repeteixo, en el dibuix (sigui del tipus que sigui, però encara més en l’arqueològic) no 
s’està fent un calc d’una realitat, el que de fet es fa és il·lustrar el que un interpreta 
d’aquest realitat. És d’ús comú pensar que un bon dibuixant és aquell que té una bona 
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mà, i això és un greu error. Un bon dibuixant és qui té un bon ull . És com un actor, 
ha de saber llegir bé un text, comprendre la intencionalitat de l’autor, la càrrega 
emotiva que es vol donar, per desprès poder transmetre-ho tot a un públic, públic que 
sovint no seria capaç d’entendre per si sol aquest text. 

La capacitat de comprensió , és (ho hauria de ser) la principal qualitat d’un dibuixant. 
Desprès vindrà la seva capacitat d’expressió , la habilitat en reflectir  el que veu, 
l’encert en utilitzar les eines i les codificacions justes. No oblidem que el dibuix no 
deixa de ser un llenguatge, un llenguatge gràfic, i com a tal disposa de la seva 
gramàtica, la seva sintaxis, els seus idiomes i els seus dialectes. Una línia no és pas 
una línia, és el límit d’un mur, el perfil d’una ceràmica. Un punt pot ser la indicació de 
l’existència de terra, una ombra o el punt exacte de referència d’una cota. Tot un 
idioma que, encara que bàsicament és intuïtiu, s’ha d’aprendre. No entrarem pas dins 
aquesta problemàtica, és massa àmplia i massa complexa i s’hauria de tractar de 
forma específica. I aquest no es pas el lloc on fer-ho. El que si voldríem remarcar és 
que tot dibuixant d’arqueologia hauria, com a mínim, ser conscient de que està tractant 
amb un llenguatge i que hi ha tota una problemàtica específica al seu voltant. 

Dèiem doncs que el dibuix és part vital de l’arqueologia , veiem també que és una 
activitat complexa i que requereix un aprenentatge, aprenentatge per llegir, 
aprenentatge per explicar. Intuïm, i en el fons ho acceptem, que necessita una 
professionalització. 

Que passa, però en la realitat? Que la figura de l’arqueòleg dibuixant, a efectes 
pràctics, no existeix. És cert que hi ha arqueòlegs que del dibuix en fan la seva activitat 
principal, però normalment se’ls considera (i sovint es consideren a si mateixos) 
simplement com a dibuixants, com a practicants del llapis i l’ordenador, com a 
il·lustradors. No se’ls veu com a arqueòlegs que fan arqueologia dibuixant, com altres 
fan arqueologia excavant o estudiant materials. Només cal mirar les taules salarials 
actuals dins el mon de l’arqueologia de camp; Director, arqueòleg, dibuixant, auxiliar. 
En l’organigrama d’una excavació en el mateix nivell hi podem trobar l’arqueòleg de 
camp, l’arqueòleg especialista en materials, l’arqueòleg especialista en arquitectura, 
etc. però l’arqueòleg dibuixant està a un nivell inferior, subordinat. En una excavació..! 
on el dibuixant, en tant i en quant lector dels elements que s’estan descobrint hauria de 
tenir un diàleg constant, i al mateix nivell, amb l’arqueòleg excavador. 

La sensació, la percepció, és que hi ha l’idea (potser no verbalitzada però si molt 
interioritzada) que si  un arqueòleg fa de dibuixant és en el fons per que no pot fer 
d’arqueòleg. Que hom utilitza el dibuix com una forma alternativa de poder-se apropar 
a l’arqueologia, però en el fons el que voldrien es ser un “veritable” arqueòleg. 

Arqueòleg, dibuixant, auxiliar. En aquesta escala, si un dibuixant és considera un 
arqueòleg rebaixat, no és d’estranyar, doncs, que en determinats àmbits el paper de 
dibuixant d’arqueologia el faci un auxiliar promocionat. Un operari espavilat, inquiet i 
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amb capacitat si es vol, però una persona sense una preparació arqueològica 
adequada. Qui els defensa argumenta que són gent que tenen bona mà pel dibuix, 
més que molts arqueòlegs. I acostumen a tenir raó. Però com dèiem abans, i no ens 
cansarem de repetir-ho, el dibuix és més un exercici de  lectura que no pas  
d’expressió . I ningú parla d’auxiliars que tinguin un bon ull. 

Aquesta concepció del dibuixant com un arqueòleg de segona també es veu en el 
sempre espinós tema de la propietat intel·lectual i la direcció dels treballs. Com a molt, 
en les publicacions, s’indica l’autoria dels dibuixos, però difícilment es firmen els 
treballs on aquest hi juguen un paper important. En canvi, en una publicació ningú 
s’exclama si l’estudi de la ceràmica o l’anàlisi faunístic és presenta com un annex 
firmat per l’arqueòleg responsable. Un exemple per il·lustrar; un jaciment excavat 
d’antic, es neteja i es dibuixa en la seva totalitat. Quinze dies de neteja i tres mesos de 
dibuix de camp (més el temps passat a l’oficina). El permís d’excavació, amb tot el que 
representa a nivell salarial, a nivell legal i de propietat estava a mans de l’arqueòleg 
que va controlar la neteja. L’arqueòleg que va dibuixar la totalitat del jaciment només 
consta com a autor dels dibuixos, això si, juntament amb el director de la intervenció. 

A que es degut això? No és fàcil establir quines són o han estat les causes d’aquesta 
situació, però siguin quines siguin són profundes i de caire estructural. A Catalunya, 
com a la resta de l’estat, no hi ha una clara tradició de dibuixants d’arqueologia, al 
menys des de la Guerra Civil. Es poden mencionar noms concrets, pocs, i tots 
circumscrits a algun element puntual. Gent, que independentment de la seva vàlua, 
han treballat aïllats uns dels altres i, el que és més important, no han creat escola. 
Durant els anys 60 i 70 del passat segle, anys que representa el renaixement de 
l’arqueologia catalana, no hi ha hagut ningú que destaqués en aquest camp i que es 
podés considerar un referent. Amb l’aparició i divulgació del que es va conèixer com a 
New Archeology i el sistema Harris, els esforços d’aprenentatge i d’interès general es 
van centrar més en les qüestions estratigràfiques i en l’estudi dels elements mobles 
que no pas en les formes de lectura i representació gràfica. Això va crear una 
membrana que va fer que els canvis teòrics i metodològics que es varen donar als 
anys 70 a França en el dibuix ceràmic i lític i els aportats des de la Sapienza de Roma 
els 80 en el camp del dibuix arquitectònic no penetressin dins el mon arqueològic 
català. La gent es meravellava al veure les axonometries que llavors es començaven a 
fer per arqueòlegs italians, però ni s’entenien ni es creia en capacitat per reproduir-les. 

No ens estranya que llibres fonamentals com els treballs de Rigoir del 1975 i del 1979 
Normalisation du dessin en céramologie (conjuntament amb Arcelin) o l’imprescindible, 
Archeologia, documentazione grafica, d’en Giuliani que va ser publicat l’any 1989, 
passessin pràcticament desapercebuts dins el mon acadèmic català. I inclús 
m’atreviria a afirmar que són dos grans desconeguts dins del que hauria de ser la 
biblioteca bàsica de l’arqueòleg. Tot arqueòleg coneix la obra d’en Lamboglia, d’en 
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Hayes, Carandini, Morel, etc..., però, qui ha llegit, o tant sols coneix, l’obra de la Maura 
Medri ( Manuale di rilievo archeologico, 2003)? 

No ens estranya, tampoc, que quan analitzem els curriculums docents de les diferents 
universitats catalanes hi hagi una manca total d’assignatures referents a la lectura i 
representació dels elements arqueològics. En el millor dels casos ens podem trobar 
alguna assignatura aïllada i sense continuïtat, cursos puntuals o el tractament del tema 
dins d’assignatures més genèriques.  Res a veure amb llocs com a Itàlia on inclús hi 
ha càtedres específiques (veure per exemple la de Rilievo e Analisi Tecnica dei 
Monumenti Antichi a la Sapienza de Roma). 

La formació reglada en dibuix arqueològic és i ha sigut totalment inexistent o purament 
testimonial. No deixa de ser terriblement significatiu que l’única iniciativa docent que a 
tingut certa continuïtat, profunditat i ressò va ser la aportada per la Societat Catalana 
d’Arqueologia (SOCA) en els seus ja històrics cursos de dibuix arqueològic. No 
oblidem que la SOCA és una societat privada, sense vinculacions acadèmiques i que 
actuava en funció de les necessitats que li anaven assenyalant els seus membres. 

La pràctica totalitat d’arqueòlegs que es dediquen al dibuix han (hem) tingut una 
formació autodidacta, amb tot el que això comporta. O com a molt, s’ha après d’ algú 
que ha estat també autodidacta. I aquesta autoformació comporta un gran nombre de 
limitacions. S’aprèn per imitació, per pura osmosi i amb poques o cap reflexions (a qui 
li han explicat per que es dibuixa a escala 1/20 i no a escala 1/25?, la major part dels 
arqueòlegs dirà que es dibuixa a escala 1/20 per que sempre s’ha dibuixat a escala 
1/20). I sobretot, és una formació en la que costa aplicar innovacions i intercanviar 
experiències. No s’aprèn dels èxits o dels fracassos dels companys. I a més, sovint 
aquesta formació quan es realitza es fa de forma imprevista, sense programar, per tal 
de resoldre una emergència puntual. I un cop après el mínim necessari es fa molt 
difícil de progressar. 

En definitiva, per dir-ho d’una forma dura i crua. Es pot considerar que l’arqueologia 
catalana, actualment, és totalment analfabeta pel que fa al dibuix arqueològ ic . I el 
que és pitjor, no n’és conscient. I és aquest gran desconeixement el provoca, en darrer 
terme, que sigui tant mal considerada i tan mal compresa. És la raó per la qual, 
malgrat que tothom és conscient de la seva importància, no es fan esforços seriosos 
per regular la seva formació. Si no s’és conscient del problema difícilment es podrà 
trobar la solució. 

Tothom que es dedica a l’arqueologia de camp, i sobretot els arqueòlegs dibuixants, 
sabem el difícil que és trobar gent adequadament formada i preparada, i sobretot la 
gran dificultat que hi ha per mantenir una formació continuada o aprendre dels encerts 
d’altres. S’és conscient que la figura del dibuixant d’arqueologia no es pot pas 
improvisar, que necessita una formació llarga i complexa. 
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Recordem-ho, per saber dibuixar s’ha de saber llegir. Es a dir que la formació va molt 
més enllà d’ensenyar a prendre un punt, o quin tipus de llapis s’ha d’utilitzar o quina és 
la funció adequada de l’AutoCad per dibuixar un arc. S’ha d’anar a una formació més 
àmplia i global, on s’inclogui la comprensió de l’objecte dibuixat, amb totes les 
implicacions que això comporta, i a les formes del llenguatge que s’han d’utilitzar per 
tal de verbalitzar aquesta comprensió. No són suficients els cursos especialitzats, ni 
les assignatures de màster, ni seminaris temàtics. Aquest són necessaris per donar 
una formació continuada a la gent ja especialitzada i per assentar i ampliar unes bases 
mínimes de coneixement a la resta dels arqueòlegs.  

No hem d’oblidar que la formació no pot anar destinada exclusivament a la formació 
d’especialistes. La correcta comprensió del dibuix arqueològic ha de formar part 
de bagatge de coneixements d’un arqueòleg . No cal ser un especialista en 
ceràmica per entendre que diu quan algú parla de la forma Drag.24 o de Gris de la 
Costa. De la mateixa manera s’ha d’aconseguir que els arqueòlegs entenguin bé que 
és una secció i que sàpiguen que és el que estan demanant al dibuixant o que és el 
que ell els està explicant. 

I no ens podem pas adormir, si la situació fins ara era preocupant, aviat es pot 
convertir en alarmant. Les innovacions tecnològiques estan entrant de forma 
accelerada dins el mon del dibuix arqueològic. Estem a les portes del que pot ser un 
canvi substancial dins d’aquesta disciplina; conceptes com fotogrametria digital, 
escàner làser, realitats digitals, i altres seran cada cop més freqüents dins el nostre 
vocabulari i s’ha d’estar preparat, no només tècnicament, sinó, sobretot, metodològica i 
filosòficament. Només s’ha de veure com cada cop més s’està dibuixant directament a 
partir de la fotografia digital. És un sistema ràpid, econòmic i el resultat del qual pot ser 
visiblement atractiu, però que ignora les més fonamentals bases teòriques i 
filosòfiques del dibuix. Només cal veure l’atracció creixent que hi ha per l’escàner làser 
8hi ha qui propugna que significarà la mort del dibuix tradicional), que és proporcional 
al desconeixement que es té dels seus problemes i de les seves limitacions (que en 
són moltes fins el punt de convertir-la en una metodologia terriblement problemàtica). 

En conclusió. Sensu stricto, a l’arqueologia catalana no es pot dir que existeixi la 
figura de l’arqueòleg dibuixant . Hi ha arqueòlegs que dibuixen, però no hi ha les 
estructures ni les bases per donar-los la preparació i formació adequada. Aquesta 
manca de formació es tant profunda que hi ha un desconeixement general del que és i 
del que representa el dibuix arqueològic, amb les limitacions que això comporta. La 
majoria d’arqueòlegs no saben que és un dibuix, no saben interpretar un parament, 
desconeixen quins són els principis de representació gràfica. 

La formació del perfil d’un arqueòleg hauria d’incl oure, per força, els 
coneixements bàsics del que és el dibuix arqueològi c. No dic pas que tots haurien 
de saber dibuixar, no tothom es capaç d’estudiar les produccions de sigillata africana, 



 
Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica 
Unitat de Documentació Gràfica 

La formació i definició d’un cas peculiar dins l’arqueologia. El dibuixant 

Foraq’07. Barcelona 22-Juny 2007 

 

Josep M. Puche Fontanilles Pàgina 7 de 6 

 

per això hi ha els especialistes, però si entendre que és el dibuix, quin són els seus 
paràmetres i els seus límits. Que se’n pot demanar d’ell i que se’n pot obtenir. I és 
sobre aquesta base que s’han de formar, després, els especialistes. En definitiva, 
que s’ha de considerar el dibuix arqueològic en la mesura de la seva 
importància, i no deixar-la, com ara, com una simpl e complement estètic o 
administratiu . 

(Una darrera observació. En tot aquest treball s’ha parlat de dibuix, per simplificar i abreujar. 
Però tot el que s’ha dit sobre el dibuix es pot, i s’ha, d’aplicar a la fotografia, i a tots aquells 
elements híbrids que comencen a aparèixer entre fotografia i dibuix. Per això, nosaltres, en lloc 
de dibuix preferim parlar de Documentació Gràfica.) 
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