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L'arqueologia, fins la poc temps, donava la
impressio de ser un tema senzill isense massa
complicacions. Un tema naturalment multidisciplinari on qualsevol persona amb prou percepcio,
enl.renament i dedicacid podia arribar a ser un expert.
L'arqueologia sempre ha estat oberta al consell dels
experts. ja siguin paleobotinics per a I'estudi de les
llavors, geolegs i sedimentolegs per a I'estudi de les
pedres i lcs terres, o zoolegs per a I'estudi dels ossos.
De let. els parimetres estaven molt ben delimitats. Hi
havia, naturalment, dilerents tdcniques d'excavacio:
Ia quadricula amb testimonis, molt apreciada pels
estudiants del mon cldssic: I'excavacio en extensio,
que comporta I'ai-xecament de les dilerents capes i
nivells. metode prelerit pels prehistoriadors; iel
sistema rnes precis i cuidat de tots, aquell que era
utilitz-at pcls especialistes en I'excavacio de coves. En
realitat aquest ultim sistema que utilitzava piquetes
dentades i raspalls era el mes apreciat pels coneixedors del tema i pel priblic en general. Ser un arqueoleg
volia dir ser una persona amb molta paciencia,
constdncia icapacitat de deixar-se influenciar pel
tema. La paciencia, encara en el pensament de la
gent, tenia a la llarga com a recompensa el que
actualment i metaloricament anomencm <l'olla de les
monedes d'on>. Aixd ds una replica exacta del que lan
i han let els museus, siguin grans o petits. que exposen
restes del passat com si tinguessin r,inicament un valor
de tresor sense tenir-ne en compte el valor significatiu
en el context.
L'arqueologia, aixo no obstant, ha canviat d'una
manera important en les dues riltimes decades, i
I'impacte de les noves tecnologies ha translormat
aquesta disciplina d'una manera radical. El paper que
l'afeccionat ha jugat fins ara certament ha disminuit.
Els processos simples d'excavacio han estat substitui'ts
per altres mdtodes m6s complexos i sofisticats que fan
augmentar els resultats obtinguts, fins al punt que els

treballs realitzats fins ara es presenten com a inexperts
i destructius. L'aplicaci6 de noves tecnologies tant en
el proc6s d'excavacio com en les andlisis posteriors,

han canviat de fet I'arqueologia cap a una proflessio
altament especialitzada. Tan gran 6s avui el nivclI de
recollida de dades, que el treball de portar a terme
una excavacio nomes pot ser let per una persona molt
valenta o per un boig. Aixo no vol dir que I'objectiu
lonamental de I'arqueologia hagi canviat realnrcnt.
Primerament sempre serd I'intent de'descobriment i
comprensio de I'home en el seu temps i el scu entorn.
EIs antiquaris, que precediren els actuals arqueolegs,
quc sovint investigaven dalt d'un cavall, observaven
les modificacions de I'home en el paisatge i arribaven
segurament a conclusions iobjectius sinrilars als dels
arqueolegs moderns. Les dilertncies raucn en els
nldtodes de la investigaci6.
Els canvis en I'arqueologia, i particularment cn les
td:cniques d'excavacio s'han dirigit cap a uns mitjans
d'inspecci6 i d'andlisi de les restes materials rholt
detallats i sempre lligats a les preguntes fonamentals,
(qud)), <<per qud?>>, <<on?>> i <<quan?>. Es en aquest

sentit que I'empirisme

o

I'experiment ha jugat

i

continua jugant un paper molt important. Durant els
riltims anys ha aparegut una nova disciplina que s'ha
alegit a les tasques arqueologiques: I'arqueologia
experimental. El fet d'incloure intents de replica,
particularment en I'drea de la reconstruccio d'edificis,

i acceptat. Les reconstruccions d'edificis prehistorics i protohistorics s'ha estds
arreu d'Europa i d'Amdrica i aquesta profusio sembla
ds generalment ben entds

ser un intent d'arribar

a

comprendre millor

les

condicions de vida del passat. Normalment aquestes
reconstruccions es troben en museus o en parcs i el
seu paper ha esdevingut fnicament interpretacional.

Aquesta associaci6 directa i quasi exclusiva entre
i arqueologia experimental ds en
I'actualitat tan deplorable com erronia.

cases reconstruides

Un

experiment es basa necessiriament en la

variar, perd, dmpliament, i les associacions m6s ficils

descripcio d'un test especi[icament cientffic, d'una
hipotesi que ha estat postulada a pa(ir dels resultats
objectius d'una excavacid arqueologica. En aquest
sentit I'experimentaci6 requereix un proc6s de dedicaci6. Un nou sistema, tal vegada procedent d'una
altra disciplina, com per exemple I'estadistica, aplicat

s6n, obviament, les tradicionals. La zoologia, la
palinologia, la botinica i la geologia s'han de
subsumir a I'arqueologia. A mesura que noves

a les dades arqueologiques, 6s en realitat un experiment. Els resultats de I'aplicaci6 de nous sistemes
poden arribar a ser valuosos i informatius i en alguns
casos poden arribar a ser, com en cas de I'estadistica,
una disciplina totalment integrada en I'arqueologia.
Al mateix temps les tdcniques de prospecci6 i els
aparells: el resistivimetre, el magnetometre de protons, el gradiometre de flux i el magnetometre de
susceptibilitat, comencen de ser utensilis experimentals. Una vegada comprovats i havent-los trobat un
tis significatiu, aquests aparells passen a formar part
de I'instrumental de I'arqueoleg. Les andlisis de
pol.len foren aplicades inicialment als sediments
arqueoldgics per confirmar simples hipotesis. La
comprovaci6 resultd positiva i, conseqtientment
I'andlisi de pol.len ha esdevingut una de les eines de
treball i d'assessorament m6s importants per establir
I'impacte de I'home en els paisatges prehistorics i
historics. No obstant aixd, aquesta aplicaci6 va 6sser
originalment una comprovacio cientifica d'una hipotesi, ds a dir, un experiment.
En realitat, donat que I'objectiu de I'arqueologia
ds d'explorar el paper de I'home en la historia a travds
dels mitjans al seu abast, la introduccio i la
comprovaci6 de nous metodes per a ziugmentar el
coneixement i la comprensio de les restes arqueoldgiques disponibles,- han de ser experimentals. Els
motius per a ['adopcio d'una tdcnica especifica poden

tdcniques i descobriments van apareixent en aquestes
disciplines i van essent comprovades, s'incorporen a
I'arqueologia. De let I'arqueologia s'aprofita d'aquestes altres disciplines d'una manera predible.
En contrast. la fisica i I'electronica, especialment

aquesta darrera, han comenqat d'aportar la seva
contribuci6 al camp de la prospeccio. Els jaciments
poden i han estat localitzats amb I'ajuda d'instruments en llocs on aparentment no hi havia cap
evidencia fisica ni des del sol ni des d'una visi6 adria.
A mds a mds, I'aplicaci6 detallada d'aquests aparells
dintre del mateix proc6s d'excavaci6 pot localitzar i
ai'llar elements que sdn de dificil observaci6 per la
vista i el' tacte normals. El resultat inevitable
d'utilitzar aparells de prospeccio electronica que
donen informaci6 numdrica ha estat I'adopci6 dels
sistemes estadfstics. Encara que aquests sistemes son
intrinsecament simples, s6n vitalment necessaris per
a determinar anomalies en la informacio numdrica.
La posterior aplicacio de I'estadfstica a la globalitat
de I'eviddncia artefactual ha estat de gran utilitat en
el sentit que les normes es poden establir satisfactoria-

ment.

El iet que s'hagin establert normes

on

prdviament no n'hi havia de postulades dona validesa

al procds.
Noves tdcniques, perd, han estat disenvolupades a
a les tdcniques
tradicionals. Una especulaci6 pura sobre una seq[ien-

partir d'aproximacions diferents

cia necessdria de funcio-resultat pot portar a noves
tecniques d'examen. Una il.lustraci6 d'aquest fet ha
estat la introducci6 de I'andlisi de foslat, i en termes
simples es pot postular que una economia prehistoric,a era una barreja d9 regims de conreu i pastura. En
drees del nord 6s normal de veure com el bestiar vivia

estabulat d,urant tot I'hivern. L'evidencia d'aquesta
prdctica, particularment al Regne Unit, que en aquest

temps tenia Una tradici6 de cases rodones, es
virtualment impossible d'aconseguir. 'La tradici6 de
les cases rectangulars del continent hi es en contrast
directe a partir del periode de <la cerimica a bandes>
en endavant on hi ha eviddncies abundants que el
bestiar vivia dintre mateix de I'dmbit domdstic en

La casa rodona (Pimperne House) durant el proc6s de construcci6.
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benefici de tots. No obstant aixd, si el bestiar es mante
dins I'edifici durant llargues temporades, el resultat
inevitable ds I'acumulaci6 de lems i orins. L'efecte
d'aquesta concentraci6 6s I'augment dels nivells de
fosfat en el subsdl. Traient mostres d'aquests nivells
i analitzant les conceptracions de fosfat i comparantles arnb els sols normals, s'aconsegueixen eviddncies
que impliquen la confirmaci6 que certes estructures
foren utilitzades per a I'estabulament de bestiar.
Aquesta mateixa tdcnica pot ser utilitzada tambd per
a la localitzaci6 de femers que en un procds ordinari
d'excavaci6 seria impossible de recondixer. Aixd no

han de ser necessdriament restringits a I'aspecte
cientific d'exploraci6 i d'observaci6. En aquest
context una reconstruccio pot afegir d'una manera

vol dir que I'andrlisi de fosfats aporti proves del proc6s,
sin6 que enforteix la postulacio.

L'[s disciplinat de la imaginqci6 es el millor
representant del progr6s consolidat avui dia en
arqueologia. L'ambicio per arribar a comprendre els
processos, fluncions i estructures del passat, 6s encara
el centre de tota atencio i cap en aquest fi, qualsevol
cami en qud I'ambici6 pugui donar quelcom, necessita de ser explorat. Mentre que totes les tecniques i
disciplines mencionades s6n necessdriament experimentals en els seus inicis, el nom d'arqueologia
experimental es avui dia reservat per la simulaci6 o
rdplica d'experiments. Els primers antiquaris, que
tallaven arbres amb destrals de pedra per saber si eren
eficaces, estaven portant ja a terme experiments
simples i replicatius, els resultats dels quals eren
extremadament valuosos fins i tot si abans de la prova
el resultat semblava obvi. Es a travds d'aquest mitjd
que tantes reconstruccions de cases s'han realitzat a
tot Europa. En molts casos el motiu ha estat
purament interpretacional i educacional mds que no
pas cientific. Es molt lamentable, perd completament
comprensible, el desig de <<viure en el passatD tot
experimentant la forma de vida de I'Edat de Pedra o
de I'Edat de Ferro com si volgu6ssim assegurar que
I'edat present es millor. Es impossible intentar fugir
de la nostra epoca i tots els intents de reviure el passat
estan abocats al fracAs. Tots aquests actes emocionals
son expressions fdcils de la lantasia. El pensament de
I'home prehistoric i la seva resposta a I'estimul de
qualsevol mena, estan ja irrevocablement perduts per
a nosaltres. Aixo no devalua de chp manera el
principi de reconstruccio d'edificis, pero els motius
han de ser clarahent definits i entesos i els objectius
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significativa els coneixements d'estructures, materials
necessaris i processos de degradacio per una part, i
trobar implicacions d'organitzacio social i d'estatus
per I'altre.
La reconstrucci6 d'un edifici ds un experiment

arllat

i

especific. De

la

mateixa manera que

la

construccio i ris de destrals de pedra, la fundicio de
ferro en forns verticals o la construccio de barques i
el fet de navegar-hi, s6n tots ells experiments Inics i
objectius que poden aportar una contribuci6 important. Considerant els resultats d'un gran nombre de
diferents experiments dirigits a buscar unes solucions

a una

serie de problemes, el producte final m6s
important sol ser la formulacio de noves qiiestions,
previament inconsiderades i que han aparegut a partir
del propi procds d'experimentacio. Molt sovint tot
buscant una resposta a una qi.iestio, apareixen nous
problemes. L'aportaciS a l'arqueologia de Ia logica
extensio de I'especulaci6, crea una situacio on un
nombre d'experiments interrelacionats poden ser
portats a terme simultdniament.
Mentre cada experiment tindrd el seu propi resultat,
el conjunt de resultats es poden associar entre ells i
relacionar-se a altres experiments similars o no, perr\
sempre amb un factor comri d'influencia. L'agricultura per exemple 6s una candidata obvia per a una tal
aproximaci6. Passi el que passi- en agricultura,
aquesta estari sempre directament' relacionada i
dominada pels patrons de clima contemporani amb
els seus canvis anuals i regulars. La creaci6 d'una
granja que dati del passat en sentit estricte 6s,
naturalment, impossible. Es, pero, possible i cientificament acceptable de posar en prictica una sdrie
,.d'experiments que examinin objectivament les funcions mds importants d'una granja. Tenint en compte
aquest pensament la <<Butser Ancient Farm Research
Project Trusb> es va posar en fluncionament a
Anglaterra l'any 1972 com un programa d'investigacio a llarg termini per portar a terrne experiments
destinats a explorar les prdctiques de treball en una
granja de I'Edat del Ferro.
L'objectiu mes important de la <<Butser Ancient
Farm>> 6s de reconstruir i fer operativa una granja que
dati del 300 aC. la, ra6 d'haver escollit aquesta data
i periode ha vingut condicionada pels patrons
climdtics d'aquella dpoca, que s6n molt similars als
d'avui dia. L'evidencia de les excavacions arqueologiques, del treball de camp i de Ia informacio recollida
pels escriptors clissics, ens d6na una base suficient
per a la comprensi6 d'aquest periode de la prehistoria
anomenat Edat del Ferro. Com hem observat
anteriorment, una granja 6s impensable, la <<Ancient
Farm>> ds, en realitat, un laboratori en camp obert i
els seus proposits s6n de comprovar la validesa de les
hipotesis i teories que aporta I'eviddncia arqueologi8l

vista general del centre d'investigacio en I'estribaci6 de (Little

Butsen> (Hampshire)

ca. La metodologia utilitzada en

cio que ajuda a contestar problemes reals pero

I'aproximacio
experimental es molt especifica. L'evidencia arqueologica recuperada d'una excavacio es la baSe per a la

formulacio d'hipotesis.

La utilitzacio del terme

en un foc obert. EI primer objectiu ds de simular la
coccio d'una cerdmica de tipus prehistoric. L'efecte
secundari serd la cremaciS del sediment i de [a roca
dels nivells inferiors com a conseqiiencia de I'alta

hipotesi es preferible ald'interpretaci6, ja que mentre
el primer admet un marge d'error, el segon suggereix
exactitud i un coneixement total. El proxim pas es

comprovar la hipotesi i la seva validesa fent un
experiment. La validesa es l'fltim pas on podem
arribar, ja que establir i confirmar una veritat
prehistorica es impossible. Comprovar les hipotesis
inclou I'examen de les estructures, funcions i processos. L'experiment cal repetir-lo un determinat nombre de vegades per assegurar que els resultats s6n
consistents. Un resultat inconsistent suggereix que
I'experiment com a tal ds erroni. Per completar-ho, els
resultats d'aixecar una estructura, les marques deixades per un proctis de fundici6 de metall, o fins itot
les d'un proc6s de llaurat, son comparats amb
I'eviddncia arqueologica original. Si hi ha una
correlaci6, les hipotesis poden ser inicialment acceptades com a valides. Si no hi ha una correlacio, la
hipotesi com a tal 6s errdnia i cal formular una
hipotesi posterior. Ocasionalment, I'experiment'suggerird una alternativa, ja que sovint els efectes
secundaris d'un experiment forneixen nova informa82

no

resolts amb les excavacions. EI millor exemple n'tls
la cubeta creada quan es cou cerdmica en un lorn o

temperatura del foc que formard una cubeta amb clars
paral.lels en el registre arqueologic. En aquest cas els
efectes secundaris ofereixen una hipotesi vdlida per a

una caracteristica particular que no era el

tema

original d'investigaci6, pero com en totes les metodologies, hi ha una conseqiiencia. Es perfectament
possible de subministrar mds d'una hipotesi vdlida

per a un grup particular de dades. L'exemple mds
senzill ds la constant presdncia d'estructures amb
quatre pals dels jaciments corresponents als poblats
de I'Edat del Ferro. Aquesta estructura pot correspondre a una gran varietat de construccions i tenir
diverses funcions vilides que abasten des d'una
cabana per animals, un graner sobreelevat, una torre
.

de guaita, fins a un simple contenidor de llenya.
D'aixo es desprdn que la multiplicitat de valideses de
la hipotesi ds un element cntic en el programa
d'investigaci6.
Sempre que sigui possible, I'element de I'habilitat

humana es deixat de banda en qualsevol experiment.

Aixo no desmereix el proc6s d'experimentaci6 en el
seu conjunt, perd cal fer emfasi en e[ perill d'assumir

que, perqud un experiment tingui un resultat valid,
sigui necessariament correcte. Al mateix temps tambe
hem d'abandonar un perill com el de calcular el
temps que s'ha utilitzat en aconseguir eI resultat d'un
experiment i traslladar-lo a un estudi de comparaci6
temps-treball en el passat. Un investigador experimental pot utilitzar deu hores per aconseguir un
resultat que un expert pot realitzar en una hora, amb
el qual obtindriem, respecte del primer, un error de
factor 10. D'altra banda, les mans d'un expert modern
poden tenir en alguns casos unes habilitats superrors a
les de I'home prehistoric, i aixi es podria continuar
augmentant I'error.
Cal descartar absolutament i categdricament el let
d'intentar de ser persones de I'Edat del Ferro.
Qualsevol intent de voler reviure eI passat de
qualsevol periode estd destinat a fracassar, ja que el
coneixement il'experidncia i, encara m6s, les
motivacions d'aquestes generacions, no ens son
conegudes. Per situar I'home modern dintre d'un
context prehistdric, donades les limitacions mencionades, e[ millor 6s observar com I'home modern es
comporta en unes condicions donades i amb els seus
consemblants. i fins i tot aixi el nostre coneixenrent
sobre el passa[ no avanqa gens.

es extremadament limitat. D'altra banda, aquests
experiments estan especificament estructurats per
contestar preguntes concretes. Per exemple, quins s6n
els resultats de producci6 d'un camp abonat anua[' ment amb fems de vacr.i. EIs resultats d'experiments
tan especifics no donen respostes massa precises sobre

I'economia prehistorica, pero si que delimiten

les

fronLeres de la probabilitat. Donat que el paper del
clima en aquestes proves es molt important, I'experiment s'ha de realitzar a llarg termini abastant diverses

estacions, a fi de poder establir mitjanes. Aquesta
aproximaci6 d6na un nombre de dades vdlides a
partir de diferents tractaments que ens permeten, en
ultima instdncia, un coneixement del marc: <<qud
passa si...>> per a proveir un coneixement real de
potencialitat.
D'altra banda, els aspectes de [a metodologia
poden resumir-se en quatre categories principals. La
reconstruccio d'estructures particulars i la recopilacio
de dades des de la construcci6 fins al procds final de
degradaci6, amb continua i directa associacio amb les
dades originals d'excavacid. La recreaci6 de processos
per replicar resultats vdlids per comparaci6 directa
amb els artelactes i traces lisiques evidents. L'exploracio de pardmetres de probabilitat dintre d'un marc de
treball estrictament controlat pot subministrar dades
quantitatives que permetin lacilitats de valoracio.
Finalment. una interrelacio de tots aquests punts
amb. per una banda, les dades arqueologiques i, per
l'altra. recopilant dadcs no conegdies fins ara. El
laboratori de la <Ancient Farm> es. en :iquest aspecte.
unic actualment en el mdn de I'arqueologia.
La <Ancient Farm> 6s situada en una estribacio
al nord de la Butser Hill, coneguda localment com a
Little Butser ,i aproximadament 5 Km al sud de
Petersfield i 20 Km al nord de Portsmouth. en el
1rcmtat de Hampshire. Te una estensi6 d'unes l4 Ila
i va ser generosament arrendada de manera nominal
pel Consell del Comtat a la <Ancient Farm Trgst>.
Comprdn la totalitat de I'estribacio inclosa Ia zoria de
boscos.

Hill es a27l m sobre e[ nivell del mar en
mes alt del comtat de Hampshire i, tant
fisicament com arqueologicament, 6s molt impressioButser

el pujol

nant. Es com tenir un llibre gruixut de prehistoria
amb un gran nombre de jaciments de tots els periodes.

Reconstrucci6 d'una arada trcballant la tcrra

Hi ha un riltim

principi de la

metodologia

utilitzada a la <<Ancient Farm> que cal explicar. E,n
el context de I'aproximaci6 especulativa, es perfectament raonable de preparar experiments per explorar
processos que estan evidenciats purament pel resultat
final. En aquest sentit un programa d'investigaci6 estd
dirigit al conreu de cereals prehistdrics. lnevitablement el nostre coneixement de tractaments concrets
i la manera especifica com els cereals eren conreuats

A nivell geologic el pujol ds lormat de guixos amb
capes d'argila amb silex. Semblantment a Ia part
superior de la md d'una persona, t6 una drea plana
principal amb diverses estribacions i amb frondoses
valls entre elles. L'drea va ser explotada en tots els
periodes de la prehistoria i diverses eines de sflex i
destrals del Mesolftic i del Neolitic hi han estat
trobades. Escampats sobre I'drea principal en el cim
del pujol hi ha un gran nombre de trjmuls de I'Edat
del Bronze. I en les vessants sud i est hi ha sistemes
extensius de camps de conreu celtes, perceptibles
encara per la presdncia de petits murets de terra que
83

en el seu moment havien dividit els camps. EI lloc,
doncs, 6s ideal per a portar-hi a terme el programa

d'investigaci6

i,

com que I'estribacio de la Little

Butser es de dificil acc6s, no ha estat subjecte a cap
rdgim agricola modern i ha conservat el tipic paisatge
de prats d'herba probablement durant els dos fltims
mil.lenis. El sol, compost d'una terra granulosa negra,
es tipic dels paisatges cretacis ids similar a les terres
explotades per I'home de I'Edat del Ferro. Amb una

profunditat de 100 mm en el punt mes alt, el pujol t6
un PH de 8 i 6s relativament pobre i amb tenddncia
a la desecacio en un clima continuament drid.
La creaci6 de la granja va requerir excavacions
preliminars que revelaren traces d'ocupacio de I'Edat
del Bronze i del Ferro cosa que suggereix que aquesta
estribaci6 fou el lloc original d'un complex agricola
prehistoric. No hi ha hagut eviddncia de cap activitat

agricola en I'estribacio que pugui justificar que els
camps de conreu d'aquesta granja fossin localitzats en
els marges.del canto est de la Little Butser. Per a la
realitzacio d'aquesta granja d'investigaci6 feia falta la

construccio d'un nucli, el conjunt d'edificis de la
granja, i la creacio d'un sistema de camps de conreu
i de prats de pastura. Aquests tres elements configuraven la part primaria del programa d'investigacions.
En els limits d'aquest article no ds possible de donar
anilisis detallades d'aquests programes.
Aquestes estribacions, amb les seves pendents
plenes de boscos, proveeixen de tots els recursos
recessaris per a la construccio del complex de la
granja. Com en tots els edificis, a la <<Ancient Farm>>
s'utilitzen plans especifics que permetin de ler andlisis
detallades. La primera estructura, una casa rodona
realitzada a partir del registre d'excavacions de
<Maiden Castle>> a Dorset i construida el 1972, encara
avui es'conserva. El seu estudi a traves del temps ha
esdevingut extremament gratificant pel que fa a
I'impacte de I'entorn sobre I'estructura i de I'estructura en I'entorn immediat. El manteniment era limitat
al minim per a poder observar el procds de
degradaci6, especialment pel que [a relerencia a les
restes d'evidencia de potencial arqueologic que
encara poguessin existir.
El sistema de camps que s'han conreat a les
estribacions, utilitza tots els aspectes disponibles de
les vertents que permetin recollir el mes gran nombre
d'estudis microclimdtics de les collites ide la zitzdnia.
En I'Edat del Ferro, i pel que fa als cereals, I'eviddncia
arqueologica ha pogut aillar dos tipus de blats
particularment tipics: <Triticum Dicoccum>> i <Triticum spelta>>. Les llavors d'aquests tipus de blat foren
importades d'Asia Menor per poder dur a terme
projectes replicatius de collites. El tractament dels
camps va comengar amb experiments de llaurar amb
vaques que tiraven arades del tipus de I'Edat del.
Ferro, sembrant a la tardor i a la primavera, amb
rdgims d'adobs o no, amb estudi de la rotaci6 de les
collites de llegums i cereals, aixi com tamb6 del
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Espigues de blat

(Triticum Dicocum).

guaret. Per portar a terme el control del clima es
lbqueria la presenbia d'una estacio meteorologica
d'ampli espectre, i durant I'epoca de creixement,
d'instruments de medicio m6s petits. EIs resultats
d'aquests estudis d'experimentacio de camps s6n
complexos pero molt importants. Encara que I'orientacio general de I'estribacio es cap al nord i el sol
pobre, el rendiment dels tipus de cereals prehistorics
han arribat a ser de c.l. 75 tones per Ha en camps no
abonats, mentre que en els camps que ho han estat,
s'aproxima a Ies 3 tones per Ha. L'eviddncia
arqueoldgica demostra que les llavors carbonitzades
igualen gaireb6 les de males herbes. Les tdcniques de
recol.lecci6, com ho evidecien les dades arqueologiques i les fons documentals, han donat una informaci6 considerable pel que fa a Ia naturalesa i
implicacions dels diposits de llavors de males herbes.
Com que la majoria de les excavacions durant les
fltimes tres ddcades han estat dirigides sobre els
resultats dels rendiments de les collites, que necessdriament han estat recollides i transferides a I'assentament, els estudis de les condicions dels camps
anteriors a la collita han presentat un cert nombre
d'anomalies. La conclusi5 bdsica pel que fa a
I'eviddncia de llavors carbonitzades d'un assentament
6s que representa tinicament una llista de presdncies
i absdncies i no td una estreta relaci6 amb les
condicions de creixement de les collites o dels nivells
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<<Soay>>

s6n els equivalents moderns actuals dels

animals de granja prehistdrics. Aquest estudi no es
dirigeix Inicament a les necessitats de producci6 de
fiarratge, creixement de fenc i recol.lecta de fulles com

a menjar per a I'hivern, sin6 tambe pel que fa als
problemes d'organitzacio. La quantitat d'drea de prat

per cdpita d'una banda, i els tancats per I'altra. La
provisio dels aliments necessaris aixi com I'emmagatzematge flan veure la necessitat d'una investigaci6 m6s
intensiva del registre arqueologic per tal de poder
aillar aquests processos. Els freqiients descobriments

de forats de pal aillats podria molt be indicar

la

localitzacio d'estructures contenidores d'herba en el

context d'un assentament, la qual cosa pot, alhora,
ajudar la compre nsio en una inspecciS mds crftica del
complex d'estructures. Observacions a llarg termini
del bestiar en poder arribar a fer comprendre tambd
I'evidencia zoologica. Per exemple: els peus de Ies
vaques de treball s6n aplanats i separats com a
conseqtidncia de I'esforq? Un altre gran i principal
problema d'estudi es el resultat directe de la
produccio i de les collites de cereals en corresponddncia amb I'emmagatzematge a llarg termini del gra en
sitges subterrdnies. De tots els vestigis arqueologics de
('anrp dc blat inl'cstat dc zitzania

de presdncia de males herbes. A mes a mds, I'estudi
de la lreqtiencia de males herbes en camps tractats
diferentment, indiquen que la practica de I'agricultura podria existir i ser ben identificada. Per exemple,
la presdncia o ab'sencia de <Galium aparine>> podria
rnolt be indicar si la sembra dels camps es realitzava
a la tardor o a la primavera.
El sistema de prats i el manteniment del bestiar
inicialment vac[ iovi completen el programa
d'investigacio de conreu. La vaca <<Dexteo> i I'ovella

I'Edat del Ferro el mds freqrientment localitzat es la
sitja. Aqucst programa d'investigaci6 que ja la mes de
vint anys que funciona ha demostrat sense cap mena
de dubte I'eficacia d'aquest mitjd d'emmagatzematge
i, com a implicacio directa, donat que la capacitat
mitja d'aquestes sitges supera les 1,5 tones, ens
demostra que la prdctica de I'agricultura a I'Edat del
Ferro era capag d'assolir un nivell considerable de
sobreproduccio. Aquesta implicacio 6s. a mds, demostrable pels factors relativament alts de rendiment
obtinguts. com ddiem abans, en condicions no massa
flavorables. En unes terres de conreu m6s bones, els
.rendiments serien encara mds alts.

Sitja d'emmagatzematge de gra. Aparells per
Ovella <Soay>. Equivalent modern de la ovella
de I'Edat del Ferro.

domdstica

a

mesurar la

temperatura i la concentraci6 de gasos son introduits a I'interior
quan la sitja 6s plena.
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Les interrelacions d'aquests programes centrals
donen una informacio global de les operacions
realitzades en una granja prehistdrica. Mentre cada
programa es pot desenvolupar per ell mateix amb

entitat cientifica propia, portant a terme tots

els

programes d'una manera simultdnia apareixen relacions de problemes nous que, alhora, ens indiquen Ia
manera de reconiixer-los.
La <<Ancient Farm>>, perd, situada en un espai
concret, td els inconvenients propis d'aquest espai, ja
que els resultats seran nom6s els especifics a nivell

bioclimdtic d'una zona en particular. L'any 1976,
quan es va oferir I'oportunitat per part del Consell
del Comtat de Hampshire de construir una drea de
demostraci6 al costat del nou <<Country Park Recrea-

tion Centre>r, va ser acceptada rdpidament. L'objectiu
no era [nicament de crear un museu vivent on el
priblic pogues visitar el recinte i, tot pagant una
entrada, donar suport al projecte d'investigacio, sino
de ler unes repliques dels patrons d'investigacid ja
realitzats al Little Butser en un altre tipus de sol i
en una zona bioclimdtica diferent. En aquest cas la
<<Ancient Farm> ds situada en el lons d'una vall amb
el tipic terreny de sediments aportats, al mateix
temps, tamb6 hi ha evidencia d'ocupaci6 prehistorica
en aquest lloc, ocupaci6 que abans flels treballs
d'organitzacio de la granja era totalment desconeguda. Els processos dels programes d'investigacio foren
mantinguts estrictament i cada pas fet en luncio de
poder-lo explicar al piblic. Com a tots els programes
d'investigacio, hi ha I'obligaci6 de donar a condixer i
d'exposar al pdblic els resultats, no simplement
perqud sigui educacional, sin6 perque el priblic te el
dret de condixer els nous descobriments que lan
referdncia als seus origens. Malgrat tot. aquest proc6s
de difusio no 6s el resultat d'una simple interpretacio.
La investigacio que estd basada directament en
I'agricultura ds per definicio estacional ila seva
presentacio, per altra part, continuament canviant. A
m6s, com que es un programa d'investigacio, el
material estA subjecte a posteriors qualilicacions ja
que la totalitat dels proposits de la investigacio estan
basats en obtenir resultats. Conseqlientment hi ha
l'extrema dificultat de comunicar no fnicament un
resultat final, sin6 tamb6 Ia manera com es planifica
I'objectiu d'aconseguir aquest resultat final.
El complex del museu, malgrat les dificultats de
presentaci6, va ser construi't en linies similars a la
granja d'investigacio del Little Butser. El nucli
central 6s la reconstrucci6 a escala d'una granja amb
tots els seus edificis encerclats per una lossa i un petit
muret de terra. A I'interior hi ha una gran casa de
planta rodona i edificis i estructures auxiliars. La casa
rodona estd construida a partir de les dades arqueologiques obtingudes al jaciment de Pimperne Down aDorset i ds la construcci6 mes gran d'aquest tipus que
s'hagi fet mai. L'edifici t6 uns 13 m de didmetre i la
seva construcci6 va requerir mes de 200 arbres. La
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problemdtica que comporta la construccio d'un
edifici ds considerable no dnicament en termes
d'organitzacio social i d'status, sino tambe en els
materials bdsics que son necessaris per a la construcci6. Durant la construccio de la casa es va demostrar
possible el fet d'aillar les dades arqueologiques i
estructurals relatives a la construcci6 que conduiren a
poder determinar d'una manera exacta I'altura de la
paret.

Els camps de conreu i les drees de pastura dintre
del museu, es complementen d'una manera natural
amb els del centre d'investigaci6 i ens proveeixen
tambe de dilerents nivells de dades tant pel que fa als
rendiments de les collites com dels nivells de
presdncia de males herbes. A mds a mds, en el
programa global s'ha ideat i plantat un herbari on hi
creixen aquelles plantes que podien haver estat
utilitzades per I'home prehistoric. Complementdriament a aquestes plantes hi ha les herbes que hom
pensa que havien estat importades pels romans,
L'objectiu de la investigaci6, totalment a part dels
motius obvis educacionals i d'interpretaci6, 6s de
crear un banc de llavors i un altre de granes de pol.len
amb propdsits comparatius. Un altre experiment
auxiliar important ha estat dedicat a"l'estudi dels
pol'lens i particularment als pol.lens d'aportacio per
pluja dels cereals prehistorics. Ironicament, els
resultats de les proves sobre pol.lens de pluja
indiquen que els pol.lens de cereals rarament viatgen
poc m6s d'un metre a partir d'un extrem del camp.

Vista d'una lbssa i un,muret. coronats amb una palissada,
(Ditch and Bank) corresponcnt als experiments amb treballs de
terra domdstics.

La introduccio d'una fossa (ditch) i un muret
(bank) en el complex del museu inicia un nou i
important camp d'experimentaci6: els treballs de
terra a nivell domdstic. Per I'escala i la forma, la fossa
i el muret estan dissenyats per simular les tipiques
fosses i murets que freqtientment envolten els
assentaments de Ies Edats del Bronze i del Ferro. [a
fossa td una secci6 en forma de <V>> de 1,50 m de

profunditat i 2 m d'amplada. La planta 6s rectangular
i cada brag de I'obra ds oposat al punt mes gran del
compis. Les terres extretes de la flossa eren posades
al costat mateix tot formant el murgt que al mateix
temps era sobreelevat amb una palissada tot formant
una tanca. Els proposits originals d'aquestes losses i
murets semblen haver estat el control del bestiar.
Dilfcilment podien haver estat barreres delensives de
cap tipus. Mentre que els treballs de terres han servit
per mostrar com devien ser originalment, el resultat
que es pretenia amb aquesta invcstigacio era de
calcular els patrons d'erosio dintre Ia fossa i la
recolonitzacio de les superlfcies exposades a la
vegetacio. Els resultats d'aquests experiments han
estat fins ara lorga importants. Despres del breu
periode de l0 anys, el muret ha estat completament
poblat de nova vegetaci6 i tota I'erosi6 s'ha acabat.
La fossa estri virtualment revegetada amb petites
erosions que perduren encara en els angles superiors.
Les plantes colonitzadores inicials eren les tipiques
herbes dolentes de conreu que aviat van ser reemplaqades per herbes de pastura. Avui dia aquesta herba
cobreix el 900/o de la superficie. Assolida I'estabilitat,
la lossa conserva encara mds d'un metre de profunditat i continua amb la seva luncio original de barrera
pels animals d'una manera tan efectiva com al
principi. No hi ha cap necessitat de nctejar-ho ni
tampoc dc tallar I'hcrba. El seu angle final de repos
cn scccio implica actualment un rcbaixament dc la
lbssa i ens qriestiona el principi total de la necessitat
tan regularment discutida de rebaixar les losses.
Diverscs scccions han estat tallades a les losses pcr
examinar i comparar els nivells d'erosio en relaci6
amb els patrons climdtics registrats. Hi ha diferdncies
importants en la iedimentacio de materials entre les
losses del nord i del sud, pero el mes important ds
encara l'angle de nivell de dipositacio sedimentaria a
la flossa, totalment oposat a I'esperat. El mes gran
nivell d'erosio prove de la cara exterior de la lossa
m6s que no pas de la part del muret. La ra6 d'aquesta
disparitat era la velocitat amb que el muret s'estava
colonitzant d'herbes i d'aquesta manera, estabilitzant-se'amb vegetacio. Si aquest era generalment el
cas, moltes de les fosses prehistoriques poden tenir els
murets corresponents mal localitzats. Els resultats
d'aquests experiments ens han portat a un nou i m6s
gran programa d'experimentacio de treballs domestics de terra en dilerents tipus de subsol i roca en drees

Els pallers La intcrprctaci<) logica pcls lbrats dc pal aillats

es cerca de correlacionar amb un mdtode cientific
un gran nombre d'assaigs empiricament interdependents. Continuament noves preguntes apareixen tant
dels assaigs com de les respostes que ens ofereixen.
Desprds de l5 anys de treball estern simplement al
comenqament. L'impacte del treball ja completat ha

on

cstat considcrable. Nous programes s'estan preparant

actualment a dilerents paisos, de Suecia a Isracl.
d'lrlanda a Africa itots ells utilitzant la matcixa
metodologia pero a partir d'hipotesis de treball
obtingudes deI registre arqueologic 'd'aqucsts pai'sos.
En l'actualitat l'autor esti aplicant ld metodologia
pionera de Butser Hill a Swaziland a I'Alrica del
Sud a tl d'obtenir parametres probables de l'agricultura en els inicis de l'Edat del Ferro a I'Africa. El
principi de I'experinrent ha estat ampliumcnt corifirnral. a la <Ancibnt Farm>. iel rendirncnt dc lcs dadcs
d,'aquests experiments, en donar inlormacio sobrc
I'cconomia prehistorica de t'Edat del Fcrro. cs
augmentat amb els dxits anuals de la granja. 1.

diferents.

Inevitablement i degut a la llarga i complexa
investigacio portada a terme a la <Ancient Farm>>,

amb totes les interrelacions entre els

diferents
programes experimentals, nom6s ens 6s possible de
donar una visi6 general del treball que s'estd portant
a terme. Al llarg d'aquest article hem fet referdncia a
un bon nombre de programes, pero molts d'altres no
han estat mencionats. La <<Butser Ancient Farm>> ds
en I'actualitat l'[nic centre en el m6n de I'arqueologia

EI Dr. Peter J. Rcynolds cn cl trascurs d'una

experinrenta-

cro.
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Per altra part i com a conclusio, hi ha un gran
cami per a les teories i hipotesis arqueoldgiques
contrastades empiricamerrt. Aixd no inclou necessdriament les implies generalitzacions basades en el
registre de dades recollides d'una gran varietat de
mostres d'excavacions. Es millor d'examinar les
teories detallades sobre les quals es recolzen aquestes

generalitzacions. Es tracta de descobrir el <com>> i
<<per qud>> del <qud>. Aquest procds estA filosdficament en relaci6 directa amb cada innovaci6, amb
cada nova aplicaci6 de la tecnologia als problemes de
la prospecci6 i de la interpretaci6 arqueologica. D'a-

questa manera, mds que ser un resultat lateral i
perifleric d'una visi6 generalde la disciplina arqueologica, I'empirisme representa I'element fonamental de
progrds en aquesta matdria. La <rAncient Farm>>
incorpora tots aquests aspectes de I'empirisme.

The use of the term hypothesis is preferred to
interpretation because the former allows a margin of
error while the latter suggests accuracy and real
knowledge.
Peter J. REYNOLDS, M.A., Ph.D., F.S.A., M.I.F.A.
Nexus House

Gravel Hill
Horndean

Hampshire

Traduccio de I'original en angles de Xavier Casanovas i Walter Cruells.
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The changes in archaeology and more particularly
excavation technique have been largely brought
about by ever mere detailed inspection and analysis
of the material evidence allied to the fundamental
questions of <what>, ,r<why>, <where> and <when>. It
is in this respect that empiricism or experiment has
played and continues to play such a significant role.
During the last few years a seemingly new subject has
been added to the discipline o[ archaeology, that
being <Experimental Archaeology>>.
Experiment necessarily describes a specific scientific test of an hypothesis which has been postulated
from excavated data. In this sense experiment is a
dedicated procedure.

Considering the results

of a large number oI

disparate experiments locussed on a wide variety of
problem areas, the most remarkable end products
have been the formulation of new questions, previously unconsidered, which have arisen from the
experimental process itself.
It is both possible and scientifically acceptable to

set up

a

series

of

experiments which examine

objectively the major functions of a farm. Within this
remit the Butser Ancient Farm Research Project
Trust was set up in England in 1972 as a long term
research programme to carry out experiments designed to explore Iron Age farming practices. The
Ancient Farm is in fact an open air laboratory. Its
purpose is to test the validity of hypotheses and

theories raised on the available evidence. ThE
methodology of the experimental approach is quite
specific. The material evidence recovered by excava-

tion is the basis for the formulation of an hypothesis.
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