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1. INTRODUCCIÓ
Normalment, no hi ha hagut un reconeixement explícit a les persones que s’han dedicat amb eficiència i eficàcia a l’arqueologia sense ser professionals. En molts casos
aquesta activitat ha estat molt positiva i ha cobert amplis forats de la pròpia recerca
científica sobre evolució humana. Fins i tot, l’associacionisme ha substituït la manca d’estructures dedicades al coneixement que durant molts anys no articulaven els
estudis d’arqueologia ni de prehistòria. Ara bé, de la mateixa manera que els mals
professionals han perjudicat a la nostra professió, els amateurs no prou conscients
també han causat danys.
2. ARQUEÒLEGS VOCACIONALS

3. ASSOCIACIONISME
Les tasques arqueològiques portades a terme per aficionats tendeixen d’una forma constant –sempre que parlem d’un bon amateurisme– a l’associacionisme. Comptem amb
destacats exemples en els que professionals i no professionals comparteixen la mateixa activitat i convergeixen a l’hora d’entendre l’arqueologia com a una praxi de coneixement històric. A Catalunya entre moltes altres, hi ha il·lustracions clares com la Real
Societat Arqueològica Tarraconense, o la mateixa Associació Arqueològica de Girona.
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Habitualment, a la societat es donen una sèrie de persones que tenen interessos molt
lligats al coneixement de l’evolució humana, a l’exploració, a la prospecció, a l’aire
lliure i al col·leccionisme. Són individus que, independentment de la classe social
dels seus coneixements, tenen una forta vocació en aquestes ciències de la vida, de
la terra i de la societat. Els amateurs sistemàtics tendeixen a acabar tenint una formació teòrica i empírica de gran embargadura i això els acosta a una arqueologia
professional de primer nivell, ja que combinen els seus coneixements en l’àmbit en
el que són artesans o professionals amb l’aprenentatge derivat de la seva estratègia
per trobar informació sobre l’evolució humana.
La vocació arqueològica està lligada a la praxi, i l’amateurisme ben fet reuneix dues
característiques importants. En primer lloc, la recerca i el treball de camp, i en segon
terme, l’anàlisi posterior d’aquests objectes i de les seves interaccions. Si l’amateur
no aplica una metodologia sistemàtica –o bé lligada a activitats amb altres professionals– corre el perill de convertir la tasca que realitza en espontània i destructiva,
en molts casos, personalitzada i desarrelada del context històric de la pròpia investigació. La vocació, per tant, hauria de tenir –en el millor dels casos i sempre que
sigui possible– una complementació professional i acadèmica de manera que l’arqueologia i la seva metodologia científica estiguessin al mateix nivell que qualsevol
altra pràctica professional. És per això que la praxi de l’arqueologia amateur està
molt més lligada a una mala articulació política i social que a una eventual evolució
social del coneixement.
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La síntesi entre professionals i no professionals pot tenir –i té molt sovint– un valor
científic cultural i social que sense l’associacionisme tradicional seria difícil d’imaginar. Ho podem observar a Catalunya, en àrees tan diverses com l’excursionisme,
l’espeleologia, les ciències naturals, etc. La vocació per l’arqueologia d’una important porció del país enquadra amb diversos tipus de perspectives en les quals molts
arqueòlegs professionals hi han dut a terme activitats de recerca, culturals, educatives i, en general, de socialització.
4. LLIGAMS PROFESSIONALS
Hem dit abans que l’amateurisme i l’arqueologia no professional estava constituït per
persones que independentment de la seva classe social tenien com a hobby aquesta
activitat, una activitat cultural de primer ordre. Entre aquests amateurs s’hi troben persones amb una formació intel·lectual i amb unes relacions socials de gran magnitud,
tant per l’experiència professional en altres àrees (enginyeria, medicina...) com per
la seva formació, que han introduït en molts casos coneixements i problemàtiques que
en l’estratègia professional no s’haurien donat.
Les xarxes humanes i socials permeten que existeixi un pas continu d’informació de
tipus transdisciplinari o que pugui ser recollit per les persones que practicaven l’arqueologia com a hobby, però d’una manera consolidada i coherent.
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5. SUBSTITUCIÓ DE LES ESTRUCTURES
Moltes vegades les estructures que organitzen l’educació i la formació d’un país –a
tots els nivells– no tenen respostes adequades a les necessitats de coneixement de la
comunitat. Això fa que, automàticament, la societat civil organitzi plans i estratègies
per poder tirar endavant els seus propòsits. D’aquesta manera, les estructures públiques, o fins i tot les privades –que haurien de fer-se càrrec en aquests macrocamps
de coneixement i no ho fan– provoquen la realimentació constant i el creixement del
nombre d’amateurs.
En una situació normalitzada, l’arqueologia s’ha d’entendre dins l’àmbit disciplinar
que li pertoca, de tal manera que aquest hobby que molt sovint representa l’arqueologia prehistòrica, acaba convertint-se en una doble professió per a tots aquells
que la practiquen i que l’han exercida sistemàticament. Per tant, cal concloure que
la conversió de l’arqueologia en matèria científica hauria de poder incorporar a la
disciplina, tant a nivell acadèmic com en d’altres àmbits de formació, a totes les persones vocacionals que l’han posada en pràctica de manera individual o social.
6. LA LÒGICA DE LA DESCOBERTA
La lògica de la descoberta segurament és el que provoca l’eficiència en el treball de camp
i l’explicació del perquè molts humans tenim tendència a organitzar la nostra curiositat
buscant en el nostre entorn respostes que ens permetin consolidar la nostra forma de ser.
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Com que l’arqueologia és una disciplina que reuneix lògiques molt humanes –com
el fet de trobar objectes, buscar les interaccions entre ells, interpretar el seu sentit i
també col·leccionar materials– ha representat la síntesi vocacional de moltes persones que troben en aquest àmbit una forma de complementar la seva vida i les seves
estratègies d’adaptació. Una descoberta pot marcar la vida de l’ésser humà, però
una mala pràctica metodològica pot provocar la pèrdua d’informació. És per això
que participant en la troballa d’un fòssil –es sigui professional o no– el mètode utilitzat ha de ser rigorós i científic. De no ser així, perdem tot el sentit que té la curiositat
ja que aquesta ben entesa ens ha de portar sempre a la sistemàtica, al coneixement,
a la interpretació i a la crítica.
7. COMPLEMENTARIETAT EN LA RECERCA I L’ESTUDI
No és només la descoberta la que proporciona sentit a l’arqueologia. Per aquest motiu, ha d’estar sotmesa a dues lògiques: la que li és pròpia al mètode arqueològic, i la
diferència de ser capaç de traduïr els objectes en interpretació del subjecte històric.
Les dues lògiques han de permetre l’aprehensió de la realitat i la seva transformació
en coneixement econòmic, social i cultural. Així doncs, sense una complementarietat
entre recerca i estudi no hi ha un sentit conceptual i estètic en l’estructura vocacional.
És per això que cal la convergència de les persones que troben en l’arqueologia un
hobby, però que treballen de forma professional –perquè tenen coneixements acadèmics i de recerca ben estructurats– amb els arqueòlegs de carrera.

En aquesta petita introducció al valor i al reconeixement de l’arqueologia amateur
volem destacar la gran importància que han tingut en la història, no només de Catalunya, sinó d’altres parts d’Espanya i del món. Sense aquesta pràctica, moltes de
les descobertes, prospeccions i excavacions que s’han executat no hauríen estat
possibles.
No voldria acabar sense agraïr a tots els meus amics, amigues i companys de l’Associació
Arqueològica de Girona, la seva tasca professional, cultural i educativa realitzada
durant aquestes quatre darreres dècades, és a dir, des de la seva fundació. He
pogut participar com estudiant –i després com a professional– d’aquest associacionisme de gran qualitat que durant un llarg període de temps va substituïr la manca
de treball feta sobre algunes cronologies des dels estaments oficials i estructures
acadèmiques. Aprofito per recordar a tots els companys que ja no hi són i referir-me
també, especialment, als qui encara ara porten a terme la tasca de continuar treballant a l’Associació Arqueològica de Girona.
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8. CONCLUSIÓ

