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L'arqaeolOgia corn a e i w  
di&ctk:  problemes i atilitat 
Joan Santacana i Mes* 

I .  L'arquelogia, una disciplina inútil 

A la nostra escola, tant a I'educació primiria 
com a la secundaria, l'arqueologia no s'hi ha en- 
senyat mai. S'hi han ensenyat, aixb si, els resul- 
tats que l'arqueologia ha obtingut sobre la 
prehistbria, la historia antiga o el món indus- 
trial. I aixb és aixi perque en el sistema educatiu 
espanyol anterior a l'actual reforma, no hi havia 
lloc per a l'arqueologia, com tampoc n'hi havia 
per a I'antropologia, l'economia o la sociologia i 
tantes altres matkries. 

Els professors de Geograja e Historia podien 
fer al.lusions a I'arqueologia i -si eren afeccio- 
nats al tema- tal vegada ningú no els impedia 
parlar-ne un dia o dos; amb tot, el que estava 
clar és que no hi havia un tema o una part del 
temario que en parlés; tampoc a les oposicions 
als cossos nacionals d'agregats o catedratics hi 
sortia un sol tema que s'anomenés ((Arqueo- 
logia)). Amb el procés de reforma engegat a la 
dtcada dels anys vuitanta, es va optar per un cu- 
rrículum obert, és a dir, sense un programa tan- 
cat; en un currículum obert hi ha un seguit 
&objectius; dins d'aquests objectius, explícita- 
ment tampoc hi figura l'ensenyament de l'ar- 
queologia, encara que hi ha elements del currí- 
culum que la fan possible, especialment a I'ESO, 
dins del que en diuen cr2dits variables. 

Pel que fa al batxillerat, l'arqueologia hi és 
també possible, encara que no com una materia 
reglada, com per exemple l'economia, que no hi 
era i ara s'ha introdui't de nou. Per tant, podem 
dir que I'arqueologia no ha variat radicalment el 

seu estatus als ensenyaments primari i secundari 
del nostre país. 

I aixb és aixi perque per a molta gent, aques- 
ta és una disciplina inútil; com va dir Leroi- 
Gourhan, avui s'admet l'interks que tenen les 
ciencies humanes, encara que la responsabilitat 
respecte a elles és assumida de forma molt in- 
completa; aixi, per exemple mit jan~ant  la psico- 
logia i la sociologia la societat actual ha aconse- 
guit les receptes de la manipulació de masses; 
mitjan~ant l'economia es controlen el flux de 
diner i els mercats; en canvi, l'estudi dels hu- 
mans, en la seva globalitat, com a éssers groduc- 
te de la cultura, ha estat relegat a la honorifica 
penombra de la investigació fonamental. És per 
aixb que l'arqueologia no ha entrat a l'escola 
sinó com a oci o entreteniment; certament l'ar- 
queologia és una forma d'entreteniment d'im- 
plies capes socials; desperta una certa curiositat; 
en la societat de l'oci, del consum de l'oci, I'ar- 
queologia presenta un potencial d'entreteni- 
ment alt; en paraules de Clark, és unaforma ino- 
fensiva ~ ~ ~ ~ ( C L A R K ,  G. 1980: 230). Amb tot, si 
l'arqueologia es redueix únicament a una forma 
d'oci cultural, la seva exc8usiÓ del disseny curri- 
cular estaria justificada. En aquest cas, es tracta- 
ria &una ciencia inútil. 

Certament no ens volen plantejar aquí si 
l'arqueologia és o no un entreteniment inútil; 

repetir allb que també deia Leroi- 
Gourhan respecte d'aquestes disciplines ((inú- 
tils)) quan afirmava que ((no sabem per a quP pot 
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Activitat didictica al 
jaciment ibiric 
d'Alorda Park 
(Les Toixoneres, 
Calafell). 

servir I'estudi de l'aborigen australii, ni l'interes 
que pot tenir el coneixement aprofundit de I'ho- 
me de Neandertal, amb tot, davant dels resultats 
a vegades descoratjadors de la nostra prbpia evo- 
lució, davant del fracis del contacte de la nostra 
civilització amb les altres, cal preguntar-nos si no 
ens manquen realment els instruments necessa- 
ris per a una autentica comprensió de la condi- 
ció humana. Cal preguntar-nos si no ha arribat 
I'hora de prendre consciencia del fet que potser 
d'aqui a una generació, les ciencies humanes mes 
gratui'tes seran considerades les que hauria estat 
mts  necessari desenvolupar. Aleshores, pesari 
damunt nostre la responsabilitat d'haver com- 
prPs massa tard que abans de res calia estudiar 
l'ésser humi  com a esser Rumi, i no com a pos- 
sible client.)) (LEROI GOURHAN, A., 1974) 

Davant d'aixb creiem que és necessari pre- 
guntar-nos si l'ensenyament de l'arqueologia se- 
ria útil a les etapes primiria o secundaria. Quina 
funció podria tenir? És lbgic I'abandonament a 
que B'llan relegat les administracions educatives 
catalana i espanyola? 

Per afrontar aquestes qüestions voldríem fer 
algunes reflexions: 

Caldria fer una primera constatació: l'arque- 
oiogia és un instrument per contixer un món 
remot, molt Ilunyi en el temps, que ens permet 
reconkixer l'ésser hum& per damunt de fronte- 
res, de llengües, i fins i tot per damunt de la 
prbpia historia. 

Hi  ha una segona consideracici a fer, que 
també va ser esmentada per Clark, i és que l'ar- 
queologia ens situa en la frontera del coneixe- 
ment; ens permet de penetrar en el buit del des- 
conegut i ens ensenya com grans irees del món 
poden ser incloses dins de l'esfera del nostre co- 
neixement. És la forma com aquesta disciplina 
ens acosta a les fronteres del coneixement el que 
realment resulta formatiu de l'arqueologia i de 
tota ciencia. 

Hi  ha encara un altre factor que voldríem 
senyalar i és el fet inqüestionable que aquesta 
disciplina es basa en el coneixement d'artefac- 
tes. Els artefactes són els elements fonamentals 
que permeten a l'arquebleg investigar el passat 
dels humans. Es tracta de coneixer els humans 
mitjanqant els seus productes materials i les res- 
tes de la seva activitat. A cap educador se li esca- 
pa la utilitat didictica &una disciplina que es 
basa en I'anilisi del objectes materials, concrets. 

Lu importdnciu d'dprendre 
el m ktode 

Tot amb tot, hi ha un element que 6s fona- 
mental i que converteix 17arqueologia en un ins- 
trument especialment útil en el procis educatiu: 
és la transparencia del metode. Efectivament, el 
metode de treball de I'arqueologia és visible, 



O COTA ZERO n. 15, 1999. Vic, p. 63-73 ISSN 0213-4640 rn 
gairebé materialitzable. L'arqueologia permet col.loquen en un marc d'idees, en un context de 
treballar directament sobre lesfontsdel coneixe- causa-efecte, en definitiva, quan encaixen en 
ment del passat d'una forma apassionant. una hipbtesi. (SANTACANA 1996: 8-37) 

Quan {estudia histbria, la majoria de profes- La majoria de treballs &arqueologia són el 
sors creuen que no és possible treballar directa- resultat de plantejaments d'hipbtesis que respo- 
ment sobre les fonts ja que no és faci1 de treure'n nen a problemes previament plantejats; la nos- 
gaires fruits; molts ensenyants manifesten que si tra visió del món respon sempre al marc d'idees 
l'estudi del passat el fessin treballant directament que ens proporciona la realitat. 
les fonts, els faltaria temps, ja que el procés d'es- Per tant, no tindrh sentit ensenyar a excavar 

tudi {allargaria molt; per altra banda, aquests si no mostrem previament quines són les hipb- 
ensenyants mostren la necessitat de coneixer i re- tesis que tenim sobre el que cerquem; un cop els 
córrer tots els períodes de la historia. arqueblegs troben les restes, ((se les ha d'interro- 

Com va escriure a les darreries del segle XIX garr per tal que ens proporcionin la informació 
Rafael Altamira, El error que subyace bajo estos desitjada. Per tant, també caldrB saber interro- 
argumentos es que no se concibe el trabajopersonal gar les restes, conkixer que ens poden i qui: no 
en historia, el estudio y conocimiento de lm fien- ens poden dir. 
tes, sino como trabajo de gabinete, reservado para 
los especialistas qzte dedican a él su vida, sin que a 
10s alumnos de las Facultades e institutos quepa 
más que recoger 10s resultados dogmáticos de tales Aprendre entretenir? 
estz~dios y asimilárselos, como una droga misterio- 
samente preparada, sin critica alguna de su proce- 
dencia. (ALTAMIRA, 1998: 85) L'arqueologia, segons com {utilitzi pot ser 

Allb que és important de I'ensenyament de un instrument per a aprendre o bé pot 
l'arqueologia és precisament el metode; l'ar- esdevenir un entreteniment innocu, una forma 
quebleg tradueix el metode cientific en un pro- &oci light. De que deptn que una activitat es- 
cés on el desenvolupament de les fases és sempre devingui un aprenentatge o un simple entrete- 
més o menys el mateix; sempre es parteix d'un niment? Aprendre vol dir adquirir el coneixe- 
problema la resolució del qual requereix plante- ment, la practica; per tant, l'acció d'aprendre 
jar hipbtesis diverses. La comprovació de les vol dir fer teu, guanyar o entrar en possessió 

hipbtesis passa per I'excavació d'un sector o de d'alguna cosa. El que convé que l'estudiant ad- 
la totalitat d'un jaciment; naturalment les tro- quireixi és una manera d'analitzar científica- 
balles cal classificar-les, comparar-les, en defini- ment la realitat; aixb significa que cal, sobretot, 
tiva analitzar-les. El procés condueix a la de- aprendre a formular hipbtesis sobre qualsevol 
mostració de les hipbtesis o bé a formular-ne de fet i desprts contixer el metode d'acostar-se a la 
noves que, alhora, caldrB demostrar. demostració. Naturalment, aquest procés pot 

Per tant, I'excavació és només una part del ser apassionant o pot ser molt pesat. L'arqueo- 
procés; és tracta d'una part important, ja que és logia pot facilitar-ho molt perqui: introdueix un 
la recerca &elements que, un cop analitzats, de- element lúdic: I'enigma de la descoberta. 
mostraran o no les hipbtesis de treball. Quan aquest raonament {inverteix, el que és 

Voldríem observar un element molt impor- persegueix és I'oci, I'element lúdic, l'entreteni- 
tant en el treball de I'arqueologia: si no hi ha ment, aleshores el raonament hipoteticodeduc- 
hipbtesis previes no hi ha investigació; no tin- tiu passa a ser secundari. 
dria cap sentit excavar ((per veure que hi has, ja Hem esmentat que aprendre vol dir ((adquirir 
que el coneixement científic no consisteix a acu- el coneixement, la prhctica),, és a dir (centrar en 
mular observacions a I'atzar; la creensa popular possessió d'alguna cosa)). fjs per aixb que apren- 
que I'arquebleg troba les coses per casualitat és dre no és només saberalpna cosa; aprendre tam- 
falsa. Sí que és cert que I'atzar intervé en la loca- bé significa saber fer. Els continguts de B'apre- 
lització de coses amagades en el subsbl; perb nentatge són de diferents tipus: n'hi ha uns que 
aquestes coses són significatives només quan es en diuen continguts conceptuah, que impliquen 
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saber o contixer coses; els continguts que en 
diem procedimentals, que impliquen saber fer al- 
guna cosa. Aprendre vol dir, doncs, no solament 
adquirir conceptes, sinó també procediments. 

En aquest sentit, si no volem que I'ensenya- 
ment de l'arqueologia a l'escola esdevingui un 
entreteniment fútil, sense cap mena d'interts, el 
desenvolupament d'un projecte d'utilització 
didictica d'un jaciment arqueolbgic demana, 
com tot, uns plantejaments previs. (SANTACA- 
NA, 1991) 

Primerament caldrh tenir present quins són 
els objectius generals que haurien de presidir 
l'ensenyament de la histbria, ja que és en aquest 
ample marc on s'han de col.locar els tallers d'ar- 
queologia. En aquest sentit, és obvi que la histb- 
ria és un bon objecte d'estudi; amb tot, si volem 
que aquest estudi no es converteixi en un exerci- 
ci esttril, cal que els professors emprin el mttode 
més rigorós, o sigui, treballin a l'aula d'una for- 
ma semblant a com treballen els historiadors o 
els arqueblegs i que proporcionin als seus alum- 
nes un cert nombre d'interpretacions sobre el 
passat. 

La finalitat és introduir l'dlumne a entrenar la 
ment en lkstudi disciplinat, ja que la histbria i 
l'arqueologia depenen, en gran mesura, de la in- 
vestigació disciplinada, de l'andisi sistematica, 
presidida pel rigor lbgic. Aquest és un dels ob- 
jectius generals primers de I'ensenyament de la 
disciplina histbrica. 

ConstrucciS experimcn- 
tal d'un banc segons 
models de I'cxcavaciS 
del Barranc de Gifols 
(Ribera d'Ebre, 
Tarragona). 

Naturalment l'ensenyament de la histbria té 
molts altres objectius, que ara no vénen al cas. 
Per altra banda és lbgic pensar que el seu ense- 
nyament hauria de ser també estimulant iperti- 
nent per als infants. 

Entenem per estimulant allb que ens empeny 
per a l'acció, a executar alguna cosa, a augmentar 
l'activitat dels infants. Quan un noi o una noia 
ha vist alguna cosa que després, quan arriba a 
casa l'explica, la fa servir en els jocs, la vol dibui- 
xar, o en parla, podem dir que l'ha estimulat. 

Entenem per pertinent a allb que és adequat 
a la seva edat; és evident que no podem preten- 
dre ensenyar a tots el mateix. 

Si l'arqueologia és adequada o no per a la 
seva aplicació didhctica dependrh, doncs, de tres 
Factors: 

a. Si ajuda a complir alguns dels objectius 
generals de la histbria. 

b. Si és estimulant. 
c. Si és pertinent. 
Per tant, cal dir que, de la mateixa manera 

que passa amb la histbria, l'arqueologia és una 
disciplina que es basa en 1'6s del mttode general 
hipottticodeductiu. La diferencia més notable 
entre el treball de l'historiador i el de l'arquebleg 
és la que imposa la naturalesa diversa de les se- 
ves fonts, que en el cas dels arqueblegs s6n, fo- 
namentalment, el registre arqueolbgic. 

Davant d'una troballa qualsevol, Yarquebleg 
planteja tot un seguit de passos que comencen 
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amb la formulació de les possibles hipbtesis de . 7. Hipbtesis demogrAfiques. Són les que res- 
treball. En el cas d'un jaciment arqueolbgic- po- ponen a les següents qüestions: Quants 
drien ser les següents: habitants podia tenir aquest assentament? 

1. Hipbtesi de localització. Són aquelles que Hi havia poblament dispers? Quin tipus 
intenten respondre a preguntes com: De dbrganitzaciófamiliar hi predominava? 
tots els punts del mapa topophfic en qut hi Un cop formulades aquestes o semblants 
ha restes, quin és el més idoniperqut s'hi es- hipbtesis hi ha una segona fase que consisteix en 
tableixi ztn grup humd? la recerca d'informació suficient per poder esta- 

2. Hipbtesis referides al tipus de troballa. Són blir la veracitat de les hipbtesis plantejades. 
les que responen a les següents preguntes: Naturalment son ttcniques de prospecció arque- 
Quin tipus d'establimentpodria ser? olbgica i, en el seu cas, d'excavació arqueolbgica, 

3. Hipbtesis sobre la cronologia. Són les que les que permeten avanqar en aquest sentit. 
responen a les qüestions següents: En qzti- Sintetitzant molt, podríem dir que la infor- 
nu tpoca s' hi van establir els primers habi- mació procedeix d'alguns dels elements se- 
tants, en aquest lloc? Quan van abandonar güents: 
el lloc? - anAlisi del conjunt de materials cergmics, 

4. Hipbtesis sobre la causalitat, els motius i dels materials lítics, dels elements me- 
els factors que expliquen un fet, una situa- tAl.lics així com 1'anAlisi antrocolbgica, an- 
tió o una realitat. Són les que responen a tropolbgica, paleocarpolbgica, zoolbgica, 
les següents preguntes: Per qut es van esta- mdecolbgica o de les restes de construc- 
blir justament en aquest indret? Quins mo- cions, ja siguin fonaments, forats de pals o 
tius van tenirper abandonar el Lloc? murs. Per a un correcte registre de tota la 

5. Hipbtesis sobre les característiques socioe- informació obtinguda, tot aixb s' ha d'or- 
conbmiques i culturals dels grups humans denar, fitxar, classificar i inventariar. 
establerts en el lloc. Són les que responen La tercera fase del treball de l'arquebleg és la 
a les següents preguntes: A quin grup tri- més difícil, ja que es tracta de l'anilisi critica de 
balpertanyien aquertagent? Quines eren les tota la informació extreta o obtinguda. Per a 
seves activitats normals durant el dia? Com l'anilisi critica de la informació caldrA procedir a: 
es feien els intercanvis ? - l'estudi tipolbgic i comparatiu dels mate- 

6. Hipbtesis sobre els seus nivells tecnolb- rials exhumats. 
gics. Són les que responen a les següents - estudi cronolbgic de totes les seqütncies es- 
qüestions: Com construi'en els aixoplucs? tratigrifiques. 
Quin tipus d i'nstruments tenien perfer pous - l'estudi funcional de les Arees o recintes ex- 
i buscar aigua? Com produi'en els aliments? cavats. 

Experimentaci6 
arquitectbnica d'una 

construcci6 protohistb- 
rica (Laboratori 

d'Arqueologia 
Protohistbrica del 

Vendrell). 
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- la valoració dels elements endbgens i exb- - Procediments cartografics de localització de 
gens dels conjunts. punts, de coordenades UTM o geogrhfi- 

- els paral~lelismes amb els models socioe- ques. 
conbmics i culturals coneguts. 

- situar el conjunt en un context histbric co- 
herent, prkvia andisi de la documentació 
cextual o arqueolbgica de les Brees relacio- 
nades amb el conjunt objecte d'estudi. 

Hi  ha encara una darrera fase del treball de 
l'arqueologia que, com en tota tasca científica, 
és fonamental. Es tracta de la presentació dels 
resultats. Es tracta de poder explicar no sols 
com imaginem el passat que hem investigat sinó 
tambd, i fonamentalment, com s'ha arribat a les 
conclusions propugnades. Per aixb, I'arquebleg 
ha de simplificar els processos sense pkrdua del 
rigor científic. Per a aixb no és poc freqüent re- 
córrer a models simplificats de la realitat que es 
tradueixen en mapes conceptuals o be recórrer a 
maquetes arquitectbniques. 

Totes les fases, breument resumides, que 
constitueixen en treball de l'arquebleg forneixen 
un conjunt impressionant no sols de conceptes, 
sinó també de procediments &aprenentatge per 
I'escola, que tot seguit esmentem: 

1. Procediments derivats de la prospecció ar- 
queolbgica. 

Per prospectar els arqueblegs as plantegen en 
quins llocs podrien haver existit assentaments hu- 
mans &un determinat grup. Per fer aixb s'ha de 
treballar el mapa topogrsc,  la fotografia ahria, 
estudiar les condicions generals &insolació (sola- 
na o obac), les superfícies útils de conreus, els 
afloraments actuals i passats d'aigües superficials, 
la toponímia, etc. Els procediments que es deriven 
de la prospecció són, doncs, els que segueixen: 

- Procediments de lectura de mapes topogra- 
fics. 

- Procediments de lectura i interpretació de 
fotogrametria. 

- Procediments d'orientació de mapes, deter- 
minació de solanes i obacs. 

- Procediments de cdcul de superfícies agri- 
coles. 

- Procediments d'estudi dels corrents hi- 
dlrogrhfics. 

- Procediments d'observació de les visuals i 
condicions estratkgiques. 

- Procediments d'estudi dels topbnims, reve- 
ladors de restes d'activitats passades. 

2. Procediments derivats de la formulació de 
els Hipbtesis. 

, - Procediments relatius al plantejament de les 
hipbtesis en totes les seves variables 

- Procediments de contrastació de les hipbte- 
SIS. 

3. Procediments derivats de l'excavació ar- 

queolbgica. 
- Procediments relatius a identificació de tex- 

tures d'estrats. 
- Procediments de confecció de planols a es- 

cala. 
- Procediments de confecció de talls, seccions 

o 
- Procediments de maneig del teodolit i altres 

aparells de mesura. 
- Procediments de maneig de sistemes posi- 

cionals amb coordenades cartesianes. 
- Procediments de tractament de fotografies 

amb escales grafiques. 
- Procediments de flotació de les restes vege- 

tals. Identificació de restes organiques ve- 
getals amb lupa &augment. 

- Procediments de classificació d'elements li- 
tics. 

- Procediments de maneig de taules de classi- 
ficació ceramica. 

- Procediments d'identificació de contorns 
per muntatge de peces. 

- Procediments elementals d'anhlisis antro- 
polbgiques. 

- Procediments &utilització de matrius. 

4. Procediments derivats de l'andisi critica 
del jaciment: 

- Procediments d'andisi de textos antics. 
- Procediments d'andisi funcional d'objectes. 
- Procediments d'andisis funcional de recintes. 
- Procediments de calcul i prospecció de- 

mogrAfica. 
- Procediments de comparació tipolbgics. 
- Procediments de reconstrucció de paisatges 

a partir d'elements vegetals localitzats. 

5. Procediments &exposició de resultats: 
- Procediments de tabulació de resultats i Pec- 

tura i confecció de grafiques. 
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- Procediments de confecció i lectura de ma- ben clar que cal comensar per aprendre el mtto- 

pes conceptuals. de d'anilisi. Sense mttode no hi ha citncia de 

- Procedimentsd'anBlisi de la causalitat histb- cap mena, per tant, no hi ha historia. L'ense- 

rica. nyament del passat que no pren conscitncia del 

- Procediments de construcció de maquetes a mttode corre un risc més greu que el ((metodo- 

escala. logisme)) i és el dogmatisme, enemic tradicional 
de la intel.lig&ncia. En un llibret de lectures per 

6 .  Procediments derivats de la reconstrucció 
a nens i nenes, publicat a l'any 1923, a la intro- 

del conjunt arqueolbgic. 
ducció dedicada als mestres, l'autor deia: (cantes - Procediments de coneixement, identificació 
que literatos hemos de procurar que salgan de 

i maneig de ttcniques de construcció pri- 
nuestras escztelas (. . .) muchachos inteligentesw 

mitives. 
(BARDAVIO, 1999: 73) - Procediments de cilcul elemental de re- 

sisttncia de materials. 
- Procediments de mesura antropomttrica i 

cBlculs del m k i m  comú divisor. 
- Procediments &us de nivells, ptndols, escai- 

res, etc. 
- Procediments de lectura i interpretació de 

plinols arquitectbnics. 

Hem mostrat un seguit de procediments 
d'ensenyament-aprenentatge derivats del mtto- 
de de treball dels arqueblegs. En tot cas, es trac- 
ta de continguts el coneixement dels quals im- 
plica ccsaber fers. Saber analitzar, classificar, 
interpretar, identificar, comparar, manejar, etc. 
És evident que, com totes les disciplines, l'ar- 
queologia necessita moltes altres citncies que es 
posen contínuament de manifest al llarg d'una 
investigació. Per aquest motiu, molts dels pro- 
cediments aquí esmentats formen part, tant dels 
procediments de les Cikncies Socials com de les 
Citncies Naturals o Experimentals. Lluny de ser 
una limitació, aquest és un element més que en- 
riqueix el treball dels alumnes. Alguns autors 
(CUESTA, 1998: 156) entenen aquest planteja- 
ment que esmentem com una mena de moda 
basada en un abús del mttode (ccmetodologis- 
me))) que porta a convertir l'ensenyament de la 
histbria en una mena de saber instrumental. 
Segons l'autor esmentat, posicions com les que 
suara plantegem confonen el mttode d'una 
citncia amb el seu mttode d'aprenentatge. En 
definitiva és tracta &una poltmica molt antiga i 
tal vegada esttril, ja que pretén dissociar I'ense- 
nyament de les disciplines del mttode d'anilisi 
d'aqu'estes disciplines; naturalment aquesta 
polkmica, paradoxalment, no es planteja, per 
exemple, en l'ensenyament de la física o de la 
química, on per poder aprendre la materia és 

És ben clar que en mostrar una excavació en 
viu, es disposa de tots els elements propis de la 
investigació arqueolbgica. Una ultra manera és 
mitjan~ant una excavació simulada, és a dir, un 
taller d'aprenentatge. 

Naturalment, intervenir en una excavació 
real és, en principi, més emocionant per a un noi 
o noia que no pas treballar en una simulació. 
Amb tot, intervenir en contextos reals pot esde- 
venir perillós, ja que la investigació arqueolbgica 
es relaciona amb elements materials molt frigils 
que es poden destruir facilment; un estrat mal 
excavat pot constituir una ptrdua irreparable. 
Per aixb és molt més freqüent el treball amb rt- 
pliques, excavacions simulades. Tot amb tot, 
aixb no hauria &impedir posar en contacte els 
alumnes amb excavacions reals; hi ha moltes ac- 
tivitats fascinants en una excavació: classificar, 
ajudar a reconstruir els puzzles de cerimica, in- 
terpretar estratigrafies, treballar en reconstruc- 
cions virtuals per imaginar com era un espai de- 
terminat, i moltes altres coses que poden formar 
part de les activitats de nois i noies en els camps 
d'arqueologia de l'ensenyament reglat. 

Amb tot, aquesta no és la situació mes cor- 
rent, que generalment passa per els tallers d'ar- 
queologia. Si bé el disseny i l'execució d'un ta- 
ller d'arqueologia no és una tasca facil, el 
resultat sol ser molt gratificant des del punt de 
vista educatiu. 

Hi  ha moltes maneres de treballar amb exca- 
vacions simulades. Des de la reproducció &un ja- 



O COTA ZERO n. 15, 1999. Vic, p. 63-73 ISSN 0213-4640 

ciment arqueolbgic fins a exercicis puntuals per 
descobrir com coneixem les &poques de les quals 
no ens queden testimonis vius o bé documents 
escrits. Un exercici didictic molt interessant és el 
que va proposar J Rothje a Tucson (Arizona, 
EUA) en el Garbage Project, d'estudiar les deixa- 
lles de famílies que vivien a diversos barris de la 
ciutat. El membres del projecte és van convertir 
en escombriaires improvisats, recollint les deixa- 
lles i estudiant-les al laboratori. Com diu molt bé 
Colin Renfrew, (cel treball pot semblar estrafolari, 
perb els resultats Ran estat interessants)); si més 
no, ¿que és el que fa sovint I'arquebleg sinó estu- 
diar escombraries de fa milers d'anys? Aquest 
exemple ens planteja, en paraules de I'autor es- 
mentat, ((com les tkcniques de I'arquebleg són 
adequades per estudiar la cultura material de les 
societats humanes en tot lloc i en tota &poca.)) 
(RENFREW, 1985: 7) Per al didacta, l'exercici te 
un interhs excepcional: el triomf del mttode. 

Les imatges del passat. Dels 
concep tes a l'empatiu 

Si fins ara ens hem ocupat del valor de rar- 
queologia prehistbrica a través de raprenentatge 
de continguts procedimentals, ara ens voldríem 
referir a I'aprenentatge dels conceptes sobre el 
passat prehistbric. Naturalment els conceptes 

Vista de I'interior 
construcci6 proto 
rica experimental 
(Laboratori 
d'Arqueologia 
Protohistbrica del 
Vendrell). 

d'una 
thistb- 

que ens queden sempre més clars són els de les si- 
tuacions viscudes; perb reviure el passat és im- 
possible; naturalment també ho és reviure la 
ccprehistbria)). Amb tot, alguns didactes plante- 
gen un terme que en diuen ((empatia)) i que po- 
dria servir per a la nostra anilisi .El concepte 
sembla tenir un pare conegut: Denis Shemilt 
(SHEMILT, 1989: 120 i SS.) que defineix l'empatia 
com ((una disposició o capacitat per comprendre 
-encara que no compartir- les accions dels 
humans en el passatn. Es podria explicar com, 
simplificant molt, la capacitat de posar-se en el 
lloc de l'altre. L'empatia es pot situar, doncs, com 
un recurs didictic útil per superar formes de 
pensament racista, sexista, etnocentric. La capa- 
citat empitica, segons llurs defensors, és una dis- 
posició afectiva més o menys indui'da pel profes- 
sor, perb que requereix altres habilitats cognitives 
entre les quals destaca la imaginació. 

D. Shemilt va establir fins i tot un model 
d'evolució de la capacitat d'empatia. Segons ell 
en un primer estadi els nois i noies mostren una 
manca total de comprensió empitica. A més, 
consideren que no cal comprendre els altres ni 
els motius de les persones per explicar les seves 
accions. La imatge que tenen de la histbria és la 
del progrés constant i, per tant, les persones que 
vivien en temps passats eren intel.lectualment i 
moralment inferiors a nosaltres. Naturalment, 
la imatge dels prehistbrics és Ya d'una mena de 
((micos peluts)). 
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Posteriorment l'alumne arriba a comprendre reals. El dolmen, una vegada bastits els ortostats i 
que les qualitats humanes són les mateixes al llarg posada la coberta de pedra, ha estat rodejat per 
de la histbria. Amb tot, les motivacions atribu'i- un túmul de terra i al seu damunt s'hi han plan- 
des als nostres predecessors són estereotipades. tat diverses especies, amb la finalitat de fixar la 

En una fase posterior l'alumne és capa5 de terra. Fins hi tot, a l'interior del conjunt funerari 
fer un esforc; per situar-se en el lloc de I'agent i s'hi ha posat una replica d'un enterrament amb 
considerar les seves circumstancies particulars, ofrenes. A diferencia de les escenogafies dels 
Arnb tot, l'empatia no és totalment histbrica ja museus, aquest conjunt és real. S'hi pot entrar, es 
que tendeix a ignorar el punt de vista propi del pot experimentar la sensació d'entrar en un petit 
moment histbric. dipbsit funerari de les darreries del neolític. La 

Finalment, en la darrera etapa de compren- investigació s'inspira en models prou coneguts 
si6 empitica, els alumnes són capaGos de consi- com els de Lejre, (Dinamarca) on els nens i ne- 
derar no solament la situació particular, sinó nes que visiten el Centre d'Investigacions His- 
també el punt de vista dels agents situats en el tbriques i Arqueolbgiques tenen l'oportunitat de 

seu context. viure, treballar i menjar com en l'edat del ferro. 
Com aconseguir aixb? Segons Shemilt no El centre esmentat va ser creat amb la finalitat 

n'hi ha prou amb una bona predisposició afecti- que els joves coneguin més bé el passat mitjan- 
va i una relativització dels valors propis, sinó $ant activitats practiques; disposa d'un taller de 
que cal un coneixement molt aprofundit del teixit, d'una granja del segle XE, un taller de 
context histbric, en el qual s'inclou la visió del cerhica,  etc. El coneixement empdtic del pas- 
món i les escales de valors del moment i del sat, en aquest conjunt, esdevé possible. 
grup social. Per aconseguir aquest objectiu calen Amb tot, cal dir que la majoria dels nois i 
fonts primaries i tenir reproduccions versem- noies de l'ensenyament reglat no poden obtenir 
blants del passat. una aproximació empatica al passat prehistbric 

Schemilt proposa molts tipus d'exercicis per ja que a Catalunya practicament no disposem 
desenvolupar la comprensió empatica que van de camps d'aprenentatge específicament dedi- 
des dels intents de construir imaginariament cats a les Ciencies Socials, excepció feta del Mu- 
persones fins a emprar el patrimoni arqueolb- seu d'Histbria de Catalunya que, encara que va 
gic. També proposa exercicis de comparació del néixer amb voluntat didactica, esta molt lluny 
passat amb el pressent, ja sigui emprant la sem- d'oferir el tipus de serveis que hem comentat. 
b1anc;a o el contrast. Naturalment hi ha molts col.lectius que inten- 

Obviament, perqut els nois i noies de I'en- ten oferir serveis didactics d'aquesta mena, perb 
senyament reglat puguin tenir sensacions empd- tots ells responen a iniciatives sense 
tiques poden ser útils algunes de les practiques cap mena d'ajuda o subvenció pública. És per 
de I'arqueologia experimental. En aquest sentit, aixb que, malgrat el discurs sovint triomfalista 
l'estiu de 1999, en el laboratori d'Arquitectura de la Reforma Educativa, els nostres infants i 
Protohistbrica que la Universitat de Barcelona mestres s'han de refiar dels manuals de text. 
té a El Vendrell (Baix Penedes), s'ha desenvolu- 
pat un programa de construcció d'habitacles 
amb arquitectura de terra prenent com a base el 
jaciment del Barranc de Gdfols, a Ginestar (Ri- L'drqzleologia i la p rehistd ria 
bera d'Ebre). El programa, que és mou en el en els manuals dhrd 
marc de I'arquitectura experimental de les dar- 
reries de I'edat del bronze, té previst investigar Quant parlem dels manuals escolars cal dir 
les reaccions empatiques de nois i noies de l'en- &entrada que ens hem de referir exclusivament a 
senyament reglat. Per poder dur a terme aquest ~'ESO, ja que al batxillerat actual només s'estudia 
tipus &investigacions didactiques, els membres histbria contempordnia. Els manuals &ESO trac- 
del Taller de Projectes del Departament de Di- ten la prehistbria de dues formes: o bé amb la in- 
dictica de les Ciencies Socials de la mateixa uni- clusió d'uns capítols específics (habitualment 
versitat han ~ l a n t a t  un dolmen de dimensions dos), o bé de forma fragmentada quant els rna- 

- - 
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Construcció d'un dolmen. Ai fons es pot observar la construcció d'un edifici amb terra 

nuals s'estructuren a base d'arees temitiques, 
com per exemple la casa, el vestit, l'obtenció d'a- 
liments, etc. Tant en un cas com en l'altre, l'ele- 
ment estructurant és la cronologia i, per tant, el 
que pretenen manifestar els autors són els canvis 
que s'han produi't al llarg dels temps. Els contin- 
guts dominants són conceptuals (paleolític, neo- 
lític, etc.) i n'hi ha molt pocs de procedimentals. 
L'arqueologia és tractada molt poc, i quan apa- 
reix en els llibres de text ho fa com una mena de 
curiositat. Molt poques vegades es parla de for- 
mular hipbtesis a I'entorn del p lho l  d'una exca- 
vació, o sobre el nombre de persones que podien 
viure: en un poblat, o sobre la quantitat d'ali- 
ments que es ~ o d r i a  pardar  en un magatzem, 
etc. Tampoc no és freqüent introduir als nens i 
nenes en I'observació de restes per deduir-ne 
conceptes; gairebé cap manual no ensenya a 
comparar petites stries, ni tampoc a formular 
hipbtesis de reconstrucció de paisatges o de jaci- 
ments amb I'ajuda de plinols o de dades provi- 
nents de la moderna recerca arqueolbgica. 

Pel que fa als models grhfics emprats en els 
manuals cal dir que, malgrat que en les fotogra- 
fies s'han introdui't molt jaciments recentment 
investigats pertanyents a la prehistbria catalana, 
Pa iconografia que vol reproduir les formes de 
vida encara es basa en calcs mal dissimulats de 
l'anglosaxona. 

Pel que fa als models interpretatius, els nos- 
tres manuals solen donar per valides teories 
molt discutibles; així, per exemple, quan es par- 
la del neolític es dóna per suposat el difusionis- 

me gordonchildek poques vegades es fa refle- 
xionar l'alumne sobre altres hipbtesis possibles. 
De la mateixa manera, la majoria de manuals 
donen per suposat implícitament que a la pre- 
histbria hi havia famílies formades pel pare, la 
mare i dos o tres fills (només cal fixar-se en la 
iconografia per adonar-se'n). També sempre 
sembla clar que els homes eren els que aporta- 
ven els aliments i les dones els cuinaven, i tot 
amb oberta contradicció amb els resultats més 
elementals de l'antropologia moderna. Final- 
ment -i solament per citar algun exemple 
més- l'aparició de I'agricultura gairebé sempre 
es presenta com un c<descobriment)) que, pel fet 
de ser ((superior)) a la cacera i a la recol.lecci6, és 
va difondre pel món. Sembla com si, de cop, al- 
gun grup hum; es va adonar que les plantes 
creixien i es podien plantar! La majoria de lli- 
bres no plantegen el fet que és impossible viure 
de la cacera i de la recol~lecció sense conkixer el 
món vegetal a fons; en cap cas es planteja el co- 
neixement que els pobles ca~adors tenen avui i 
tenien abans, dels animals, dels seus costums, 
dels llocs i les &poques de reproducció. En fi, ni 
Marshall Sahlins ni Marvin Harris han entrat a 
l'aula de la m i  dels nostres llibres de text. Per 
tant, amb uns continguts sobre la prehistbria 
mancats de procediments i amb uns conceptes 
tan pobres, no és estrany que els nostres ccrefor- 
madors)), tal vegada no massa sobrats de conei- 
xements sobre la materia, han optat per supri- 
mir-la del curriculum de batxillerat i reduir-la a 
un entreteniment. 
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