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Antecedents 

 

La Comissió de Llegat Històric i Artístic del Consell Valencià de Cultura, en sessió de 7 de maig 

de 2013, per proposta del seu president, acordà iniciar la recollida d’informació i documentació 

sobre l’estat de la investigació arqueològica a la C.V. La inquietud va nàixer de l’estudi dels 

pressupostos generals de la Generalitat, dels quals, per segon any consecutiu, va ser 

eliminada la partida referida al programa d’excavacions arqueològiques de la Direcció General 

de Patrimoni de la Generalitat. 

 

Certes dades semblaven indicar que esta activitat havia estat deixada quasi exclusivament en 

mans de les Diputacions provincials i de les Universitats, per més que la comissió no va poder 

tindre constància que es tractara d’un pla acordat o establert que justificara l’eliminació de la 

partida pressupostària.  

 

Davant d’esta circumstància, la comissió acordà interessar-se pel cas i emplaçar a dos 

especialistes a comparèixer en sessió i a presentar informes sobre l’estat de la qüestió. Es va 

convocar a la professora Carmen Aranegui de la Universitat de València i al professor Manuel 

Olcina, director del MARQ d’Alacant.  

 

Situació general 

 

Tant la documentació utilitzada com l’opinió dels experts coincideixen que una de les principals 

aportacions dels estudis arqueològics és la informació científica del passat, pel fet de ser ella 

mateixa una activitat científica. L’arqueologia actua sobre les restes materials i no sobre 

documentació que sol ser molt poca, i com a tal ciència, està directament afectada per la crisis 

econòmica, raó per la qual hi ha un fort descens d’estes activitats, tant de l’arqueologia 

“programada”, de finançament públic, com la d’arqueologia “de salvament” de finançament 

privat, situació que es fa més evident perquè amb el desenrotllament de la construcció, en els 

darrers 20 anys s’havia excavat al nostre territori més que al llarg de la història anterior, 

també amb major superfície excavada, el que havia donat lloc a una certa “explosió 

arqueològica” de molt bons resultats, amb una inversió cultural important.   

 

En les darreries del segle XX hi va haver un salt qualitatiu amb l’expansió urbana. Es 

destinaren molts espais a obra oficial, pública i privada i va arribar un moment en què eixa 

demanda d’informes arqueològics no es podia atendre en les condicions desitjables pels 

professionals de llavors, el que portà a la creació d’empreses d’arqueologia. A la província 

d’Alacant es va arribar a més de 300 excavacions simultànies, una quantitat similar a la de 
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València i més de 200 a la de Castelló de la Plana. Cada excavació produeix de 200 a 300 

caixes de materials i de sobte, amb la crisi, es va paralitzar l’obra pública, urbanisme i 

iniciativa privada. Va ser una paralització en sec, en un moment en el qual les facultats feien 

més llicenciats perquè hi havia faena tant dins del país com a l’estranger, a Pompeia o Lexus. 

 

El resultat és que hui en dia hi ha moltíssima informació, milers de caixes, però sense 

catalogar, i l’actual patrimoni arqueològic no està valoritzat. Hi ha molts jaciments 

arqueològics desatesos perquè no hi ha pressupost, però que haurien de ser protegits per a 

tornar a ells en el moment en què siga possible, com és el cas dels jaciments de la Serreta, de 

Llíria, de Sagunt, de la Vila Joiosa, la vila romana de Lucentum, del Campello, etc. No hi ha 

diners per a musealitzar-los, però es un bon moment per a protegir-los o es faran malbé. 

 

Hem de tindre en compte que tots els experts coincideixen a considerar imprescindible 

programar el futur i eixa responsabilitat és de la Generalitat, com a institució que té les 

competències corresponents, tenint en compte que l’arqueologia no és una ciència individual, 

sinó que cal coordinar la faena d’antropòlegs, paleobotànics, historiadors, etc. Mentre no hi 

haja pressupost cal que es tapen les troballes.  

 

Compareixença de la doctora Aranegui 

 

La catedràtica d’arqueologia de la Universitat de València Carmen Aranegui va comparèixer en 

la sessió de la comissió del 7 de juny de 2013. A l’acta de la sessió, s’indica que: en la seua 

intervenció, la professora va indicar que, al seu parer, la investigació arqueològica valenciana 

“programada”, realitzada per organismes públics, està infradotada econòmicament almenys 

des dels anys 2008-2009, i que per esta raó actualment l’activitat es limitava pràcticament a 

les actuacions concretes exigides pel descobriment casual de restes o en l’excavació de 

fonaments d’obres civils o públiques –rarament, per causa de la reducció de l’activitat 

constructiva tant pública com privada. Alguns programes d’investigació han quedat en suspens 

perquè des de 2011 no se’ls concedeixen subvencions.  

 

Va indicar la senyora Aranegui que l’arqueologia valenciana té una tradició reconeguda de 

qualitat científica i professionalitat. El camp que actualment suscita més interès és la 

investigació de la cultura dels Neanderthal, amb tres jaciments valencians notables: la Cova de 

Bolomor, en el terme de Tavernes de Valldigna, amb les evidències més antigues conegudes 

de control del foc per part d’humans; la Cova Negra de Xàtiva i la Cova de les Cendres de 

Moraira. Per a continuar esta línia d’investigació caldria aconseguir subvencions internacionals. 

 

La investigació de les cultures ibèriques ––continuà declarant la professora Aranegui–– també 

és rellevant, i, com l’altra, exigeix programes a llarg termini i finançament adequat. 

L’arqueologia subaquàtica es troba totalment paralitzada. Com la formació dels arqueòlegs 

exigeix l’experiència del treball de camp, la solució per a alguns estudiants és tractar de 

col·laborar en campanyes d’excavació a l’estranger, per mitjà de convenis universitaris 

internacionals. 
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Per a la professora compareixent, les conseqüències de la situació descrita són: problemes 

científics plantejats però no resolts i deteriorament de jaciments abandonats. L’activitat 

arqueològica espanyola està normativitzada des de la Llei d’excavacions arqueològiques de 7 

de juliol de 1911; de la valenciana se n’encarregaren les diputacions provincials en un primer 

moment, i les universitats públiques des de 1925. A la Comunitat Valenciana les subvencions 

són anuals, sense garantia de renovació encara que es tracte de programes de més d’un any 

de durada. Proporcionalment hi ha més recursos per a treball de laboratori i menys per a 

treball de camp. La compareixent no sap què podria fer el Consell Valencià de Cultura per a 

ajudar a millorar la situació; pensa que no hi ha interlocutors; el Consell Assessor 

d’Arqueologia va ser suprimit. Les actuacions amb ocasió d’obres, les han de pagar els 

promotors de les obres, els quals tracten d’influir perquè la investigació no paralitze massa 

temps l’activitat.  

 

Compareixença del senyor Manuel Olcina 

 

El director del Museu Arqueològic d’Alacant (MARQ) Manuel Olcina va comparèixer davant de la 

comissió el 9 de Juliol de 2013.  En l’acta de la sessió, s’indica que: començà la seua 

intervenció dedicant unes paraules de reconeixement al treball científic i el valor humà i 

intel·lectual de l’anterior director del MARQ i secretari perpetu honorífic del Consell Valencià de 

Cultura, Enric Llobregat Conesa. 

 

El senyor Olcina va distingir entre ‘arqueologia’ (que pot incloure treballs de laboratori, de 

classificació i interpretació etc.) i ‘excavació’ o treball de camp, i entre arqueologia “científica” i 

arqueologia “de salvament”, la primera com a activitat programada per a la resolució de 

qüestions i la comprovació d’hipòtesis històriques prèviament plantejades, amb la mateixa 

funció que els experiments en les ciències físiques, i la segona com a activitats circumstancials, 

empreses per imperatiu legal amb ocasió del descobriment efectiu o presumible de restes en 

treballs d’urbanització o construcció. 

 

Segons indicà, el finançament dels treballs d’arqueologia científica programada, els quals solen 

ser de llarga durada, sol ser completament públic, i estos inclouen, a més de l’excavació, 

l’estudi detallat dels materials i del seu significat com a elements d’un context històric, moltes 

vegades amb l’ajuda de ciències i tècniques auxiliars, l’elaboració de memòries i la redacció de 

treballs d’interpretació rigorosos, útils com a aportacions a la ciència històrica. 

 

Quant a l’arqueologia de salvament, és pagada pels promotors immobiliaris, no forma part de 

projectes previs i és realitzada per empreses especialistes privades, si bé també està obligada 

a presentar informes i memòries que, amb els materials trobats, s’han de posar a disposició de 

l’Administració pública. Este segon tipus d’arqueologia ha tingut en el nostre temps un gran 

protagonisme, ja que, com a resultat de l’expansió de l’activitat urbanística i constructora 

privada i pública, en els últims quinze anys s’han realitzat més excavacions i s’ha explorat més 

terreny que en tota la història, amb el resultat de generar una quantitat ingent de 

documentació que es trigarà molt de temps a estudiar exhaustivament. 
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Les dos últimes dècades del segle XX van conèixer una expansió de l’activitat cultural pública, 

la creació d’institucions museístiques i la consegüent formació d’arqueòlegs universitaris per a 

donar resposta a una demanda creixent. La primera dècada del segle XXI ha conegut 

l’expansió de la demanda d’arqueologia de salvament, motivada per exigències legals i pel 

creixement urbanístic i de la construcció d’infraestructures, i subministrada per empreses 

privades d’arqueologia. També és el moment de la participació de departaments institucionals 

––d’universitats i d’administracions públiques— en campanyes arqueològiques internacionals. 

Una etapa d’activitat intensa en la qual no es va preveure el futur ni es va crear una xarxa 

sòlida, segons el compareixent. 

 

Actualment, ––digué–– amb la reducció de l’activitat urbanitzadora i constructiva, tant pública 

com privada, hi ha molts arqueòlegs sense eixida professional, tampoc en el sector de 

l’ensenyament. És el moment, segons el Sr. Olcina, de preparar el futur; en primer lloc, 

explotant la gran quantitat d’informació generada en l’etapa anterior. També és el moment de 

dedicar-se a la divulgació, començant per adequar per a publicació les moltes memòries 

d’excavacions acumulades.  

 

Les propostes del compareixent foren:  

1.- Ordenar la informació existent. 

2.- Valoritzar els jaciments, promocionar-los, tractar de fer-los rendibles.  

3.- Col·laboració dels grans museus amb els museus locals: préstec d’exposicions 

temporals, restauració de peces. 

 

Les qüestions històriques que caldria investigar són: el procés colonitzador neolític, la transició 

de la prehistòria als ibers, la transició del món ibèric al romà i la transició del món antic al 

medieval. 

 

Conclusions 

 

Davant de la informació i la documentació estudiada, i de l’opinió dels compareixents, la 

Comissió de Llegat Històric i Artístic del CVC proposa: 

 

1.- Recomanar que davant els nous pressupostos de la Generalitat es tinga en compte 

l’oportunitat de tornar a establir una partida destinada a la investigació arqueològica. 

 

2.- Vist que l’arqueologia valenciana té tradició de qualitat i professionalitat reconeguda en 

l’àmbit científic i universitari, caldria, per a continuar esta línia d’investigació, gestionar 

subvencions internacionals. 

 

3.- Pensar en l’oportunitat d’impulsar la investigació de l’arqueologia subaquática, en estos 

moments totalment paralitzada. 
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4.- Cal cercar una solució per a evitar el deteriorament de les excavacions aturades, aspecte 

que està molt unit al fet que les subvencions han estat anuals, sense garantia de renovació 

encara que es tractàs de programes de més d’un any de durada. 

 

5.- Vist que l’arqueologia científica programada, de llarga durada, sol ser de finançament 

públic, i en estos moments no hi ha pressupost per a ella, i la de “salvament”, pagada pels 

promotors immobiliaris, es troba molt alentida per la disminució d’activitat del sector de la 

construcció --fa uns pocs anys es feien mes de cinc-centes excavacions anuals al territori 

valencià--, i a més ambdues són d’una gran utilitat per a la  formació d’arqueòlegs 

universitaris, potser aquest moment seria l’adequat per a formalitzar unes més estretes 

relacions institucionals, entre Generalitat, diputacions, museus provincials i locals, 

departaments universitaris, voluntariat i personal en formació, per a estudiar amb rigor la gran 

quantitat d’informació generada en l’etapa anterior.  

 

6.- Aquest informe s’enviarà a la Direcció General del Patrimoni, a les tres diputacions 

provincials, als compareixents i a la FVMP. 

 

 

 

 


