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Arqueologia i Patrimoni 
Subaquàtic a les 
nostres aigües.

Eduard Jiménez Virgili

0 · Introducció.

Amb el pas dels anys el litoral de la província de Tarragona ha presentat 
algunes de les grans troballes de l’arqueologia subaquàtica, i no només 

dins l’àmbit nacional, sinó que també en l’internacional. La llarga Història 
succeïda a la franja litoral tarragonina ens ha deixat un llegat patrimonial 
submergit amb notable riquesa, consolidant així una herència que ha 
acabat nodrint de manera notable la comprensió del nostre passat. 

No obstant això, normalment parlar de patrimoni subaquàtic de 
caire arqueològic, històric i/o cultural en general implica obrir un calaix 
desconegut per a la majoria de la població. Davant de tot, molt poca gent 
sap dels progressos acadèmics que s’han fet en aquesta vessant patrimonial, 
aconseguit amb el pas de dècades de treball i grans polèmiques. D’altra 
banda, normalment ni tan sols es coneixen les meravelles que s’amaguen 
(o s’han amagat) sota l’aigua del marc Mediterrani tarragoní. I finalment, 
escasses persones són conscients dels greus perills que segueixen patint -ni 
els que han viscut- els grans béns culturals subaquàtics que encara reposen 
a les nostres costes en ple segle XXI.

Així doncs, el plantejament d’aquest article és presentar una temàtica 
recurrentment desconeguda tant pel gruix de la societat com pel món 
acadèmic, obrint les portes al coneixement d’un marc patrimonial 
particularment rellevant: Introduiré com ha avançat l’Arqueologia 
Subaquàtica amb el temps en les escales internacional/nacional/local, 
mostraré alguns dels exemples arqueològics més icònics trobats a les nostres 
aigües i presentaré els reptes més grans als que s’han d’enfrontar actualment 
tals béns.
·Paraules claus: Arqueologia, singularitat, riquesa, desconeixement, espoli, ‘’tresor’’.
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1 · Les troballes de béns culturals submergit als segles 
xix-xx.

Com va ser el descobriment inicial de les restes submergides d’arrel 
antròpica? Pràcticament degut a la casualitat, la sorpresa i la tecnologia: 

Encara no fa pas tantes i tantes dècades es deia que ‘’l’aigua s’ho tragava 
tot’’; històricament havia imperat una premissa que defensa que tot allò que 
queia en un medi aquàtic de profunditat simplement s’havia de donar per 
perdut. Tot i que una frase així ens pugui sonar a velles dites de mariners 
o a meres dites populars, el cert és que es fos o no defensor de les ciències 
aquesta va ser una realitat vigent i imperant fins arribar a mitjans del segle 
XX. 

Fins llavors, es considerava que si un objecte queia en entorns com 
mars, rius o llacs allò resultava merament irrecuperable, o senzillament que 
la pròpia aigua ho destruïa. Així que arribats a aquest avançat punt de 
la Història Contemporània l’ésser humà quasi no havia tastat els medis 
subaquàtics, ignorant-se col·lateralment l’enorme complexitat que ocultaven 
tals entorns, aparentment coneguts però tanmateix rodejats d’incògnites. 

Però entre finals de segle XIX i els anys 40 del XX els sistemes de 
busseig existents van viure revolucionaris impulsos que els van sofisticar, 
renovar i autonomitzar amb força. Tinguem en compte que fins aquell 
moment els "aptneístes" i pescadors tradicionals (com els de coralls o 
d’esponges, per exemple) eren pràcticament les úniques persones que havien 
arribat a degustar els horitzons submergits amb alts índexs de regularitat i 
‘’seguretat’’. D’aquest mode, gràcies a la citada tecnologia i el pas del temps 
es va anar facilitant el gradual accés a les profunditats aquàtiques de la 
Terra, endinsant-se la humanitat en allò que Jacques-Yves Cousteau va 
arribar a batejar llavors com ‘’El Món del Silenci’’. 

Els bussejadors d’origen europeu van encapçalar la cursa per accedir 
al fons dels medis subaquàtics en base a la citada cobertura tecnològica, i 
es descobrí així la contundent realitat viva a les aigües de tot el món, fins 
llavors semi-intacta de penjades antròpiques.

De cop i volta, a partir de 1868-1907 es van començar a extreure 
autèntiques meravelles arqueològiques i històrico-culturals bàsicament 
de les profunditats marines, havent-hi un major camp d’experimentació 
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al riquíssim Mar Mediterrani. Els bussejadors extragueren doncs tot 
tipus d’objectes; àmfores, estàtues, àncores, canons,... etc. Això va encetar 
un sobtat i contundent fenomen de redescobriment subaquàtic, i aquest 
s’accentuaria encara més quan la pràctica del busseig es va democratitzar 
mica en mica als anys 50 i 60, tot gràcies a un alt grau de prosperitat, 
perfeccionament i rendibilitat. La realitat d’un colossal llegat cultural 
submergit va sorprendre a la societat del moment, i les institucions 
relacionades d’un mode o altre amb els ambients aquàtics (com armades, 
federacions, acadèmies, universitats o museus) es van veure desbordades 
pel gran corrent de renovadora informació que emergí de cop des de les 
profunditats. Amb tot, aquesta circumstància de redescobriment va fer 
veure que existia una herència patrimonial d’arrel antròpica que presentava 
unes evidències pròpies i extraordinàries.

En primer lloc, perquè l’aigua i la seva profunditat havien actuat com 
a autèntics escuts per a què les societats de tots els períodes històrics no 
accedissin a les riqueses dels propis fons. En segon, s’apreciava encara més 
l’estreta i potent relació històrica entre l’ésser humà i l’aigua, havent-hi una 
presència de béns plenament justificada i no producte de l’atzar. El tercer 
factor, que el patrimoni submergit era una realitat extraordinàriament 
comuna, doncs tot ambient aquàtic amb presència humana posseïa alguna 
tipologia de restes materials. El quart motiu, que tal llegat resultava ser 
sorprenentment heterogeni, ja que es nodria de conjunts procedents de 
qualsevol rastre de civilització humana de tot tipus de període. El cinquè 
fet, que una gran part de les vigents restes patrimonials es trobava en un 
estat de conservació magnífic, perquè l’aigua pot actuar com un autèntic 
conservant natural. I en darrer lloc i sisè motiu, que algunes de les peces 
que sorgien dels fons podien ser realment úniques i exponencials, cosificant 
grans esdeveniments passats i/o crucials realitats històriques. 

Així que fins arribar al segle XX la Humanitat havia ignorat quasi 
completament les petjades materials que amb els segles havia deixat 
als medis aquàtics de tot el planeta. La realitat d’uns béns patrimonials 
submergits va deixar bocabadada a la gent que va posar-hi la seva mirada, i 
ràpidament centrà l’atenció de quantiosos sectors interessats. Però anem pas 
a pas. Havent entès que el descobriment dels llegats subaquàtics antròpics 
fou lent i tardà, mirem com va actuar conseqüentment el món científic i 
social.

Eduard Jiménez Virgili



24

Recull de Treballs · 19 V.I. (2019)

2 · Precedents i inicis de l’arqueologia subaquàtica.

L’Arqueologia Subaquàtica 
resulta ser una especialitat 

relativament jove, i encara avui 
ha d’enfrontar-se a grans reptes 
en ple segle XXI. Però no ens 
confonguem, doncs és Arqueologia 
pura i dura, identificant-se només 
pel simple fet de fer servir una sèrie 
de diferències metodològiques per 
tal d’adaptar-se al complicadíssim 
medi on treballa. Ara bé, com fou el 
progrés de tal especialització partint 
del redescobriment subaquàtic? 
Realment molt lent, i al panorama 
peninsular amb serioses dificultats 
que anirem veient.

Els precedents més clars de 
l’Arqueologia Subaquàtica tenen els 
seus orígens a principis de segle XX, 
gràcies a les extraccions de materials 

FIG.1) Escafandre de Siebe, emprades típicament a 
Anticitera entre 1900-1901.

de procedència mediterrània dutes a terme als naufragis d’Anticitera (1900-
1901, Grècia) i de Madhia (1907, Tunísia). Aquestes van resultar ser les 
primeres intervencions subaquàtiques on la finalitat era la recuperació 
d’objectes per a finalitats acadèmiques i culturals, i no pas amb objectius 
sols econòmics com llavors ja tendia imperar. Així doncs, foren l’arrel 
experimental d’una especialitat que aniria agafant forma i solidesa amb 
les excavacions realitzades posteriorment, i utilitzaren per primera vegada 
el busseig en benefici de les ciències. Durant el primer quart de segle 
l’activitat pesquera i el progressiu busseig van anar ajudant a desvetllar un 
ingent colash de béns submergits, sobresortint-ne els grans camps d’àmfores 
i els nombrosos naufragis trobats entorn a les costes d’Itàlia i Grècia. Però 
el gruix de les primeres intervencions subaquàtiques encara posseïen 
escassos o nuls principis científics, i no s’incorporaven del tot dins de 
l’Arqueologia. No obstant això, tals iniciatives van protagonitzar valuosos 
treballs exploratoris i extractius que, davant de tot, meravellaren a la societat 
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del moment i centraren l’atenció 
del món acadèmic occidental. I 
en segon lloc, van assentar potents 
arrels metodològiques de caire 
pràctic per als ja posteriors treballs 
arqueològics subaquàtics purs que 
anirien sorgint. Ara bé, la situació 
de polifacètiques i successives crisis 
socials, econòmiques, polítiques i 
bèl·liques que van anar colpejant 
l’Europa del moment foren un fre 
de cara als progressos aconseguits 
en aquesta naixent especialització; 
des del 1914 tot marge de noves 
intervencions o millores científiques 
ja hauria d’esperar diverses dècades 
consecutives.

La segona meitat del segle XX 
significaria el gran pas cap a la 
plena consolidació de l’Arqueologia Subaquàtica: Acabat el dur caos de 
la II Guerra Mundial, quantiosos estudiosos europeus es van bolcar de 
ple en l’estudi de naufragis arreu del Mediterrani, i van aprofitar alguns 
factors; els potents avenços tècnics que va incorporar el busseig (com 
l’escafandre autònom), els precedents metodològics que van assentar els 
treballs de les dècades anteriors i les quantioses troballes fetes llavors a 
poquíssima profunditat. Tot plegat, aquests elements citats junt amb el 
renovat esforç de diversos equips emprenedors facilitarien una dinàmica de 
treball acadèmic en auge dins les aigües europees, on s’aniria expandint i/o 
calcant; es consolidava l’Arqueologia Subaquàtica.

Durant els anys 50, 60 i 70 aquest tipus de particular estudi arqueològic 
va tenir una sèrie de casos que es van convertir en autèntiques referències 
disciplinàries, i foren sobretot els de certes excavacions en vaixells enfonsats: 
Nino Lamboglia a Albenga (1950, Itàlia), George Bass a Yassi Ada I (1961, 
Turquia) i André Tchernia a la Madrague de Giens (1972, França), entre 
altres exemples. Aquests van ser alguns dels autèntics casos que cimentaren 
la línea metodològica teòrico-pràctica que empraria l’Arqueologia 

FIG.2) Nino Lamboglia i les tasques d’extracció 
d’àmfores a Albenga, 1950.

Eduard Jiménez Virgili
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Subaquàtica, i catapultaren més els estudis de les vessants historiogràfiques 
marítimes. Foren sens dubte dels casos més avançats, innovadors, reputats 
i productius del moment, donant passos gegants. I macro-operacions com 
les efectuades en la recuperació de vaixells enfonsats com el Vasa (1956-
1961, Suècia) o el Mary Rose (1979-1982, Anglaterra) van fer agafar major 
dimensió a l’especialitat: Davant de tot, aquelles tasques mai abans dutes 
a terme van donar un autèntic camp d’experimentació massiva en vessants 
com museïtzació, restauració i conservació dels materials arqueològics de 
procedència subaquàtica. Però també van servir per fer agafar ressò a aquesta 
especialitat entre els mitjans de comunicació i la pròpia població, ja que els 
treballs efectuats van fer sorprendre al món sencer per les seves colossals 
magnituds i pels magnífics resultats que van aportar al marc acadèmic. 
L’Arqueologia Subaquàtica era doncs una realitat plenament assentada i en 
procés d’expansió durant els anys 80.

FIG.3) Exploracions de Jacques-Yves Cousteau durant els anys 40, gràcies a l’innovador 
escafandre autònom.
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3 · La marató de l’arqueologia subaquàtica espanyola.

Però tot i el valor dels citats avenços, la majoria van tendir a ser ignorats 
al context espanyol quasi fins a finals de segle, adaptant-se aquesta 

ciència pràcticament a deshora. A les costes peninsulars els inicis de les 
activitats acadèmiques dirigides al patrimoni arqueològic subaquàtic van 
resultar ser molt durs, tardans, descontrolats i descoordinats: 

Tot començà majoritàriament als 60 i amb problemes: Encara que es 
va fer l’innovador III Congrés Internacional d’Arqueologia Submarina a 
Barcelona (1961), buscant una millor imatge internacional i reivindicant-
se tal llegat 1, el marc patrimonial no prosperà. La Federació Espanyola 
d’Activitats Subaquàtiques, el Centre Subaquàtic de Cartagena i hipotètics 
arqueòlegs europeus començaren a fer intervencions pròpies. Tals accions 
no eren pas competència d’aquestes institucions ni d’aquests presumptes 
professionals, i passaren per alt tant els avenços d’altres excavacions 
subaquàtiques internacionals com quasi tota premissa científica. 

FIG.4) Treballs de salvament del Vasa al port d’Estocolm (Suècia) durant 1961, després d’haver trigat sis anys 
en treure’l a la llum des de les profunditats del mar.

1AA.VV. (2009): Libro Verde. Ed. Ministerio de Cultura. Cartagena, pp.22.

Eduard Jiménez Virgili
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I encara que aquelles activitats dutes sobretot a les costes de Catalunya i 
Cartagena van comptar amb escassos o nuls principis arqueològics, van tenir 
el suport d’institucions oficials de l’estat -però no culturals- com l’Armada. 
Com a resultat, es van destruir quantiosos conjunts arqueològics en aigües 
de jurisdicció espanyola, sense fer una nova aportació d’informació ni 
nodrir cap fons patrimonial públic com designava la vigent però fluixa llei 
(com l’ordre ministerial del 9-VII-1947).

Als 70 es va encendre un motor de canvis importants gràcies als 
naixents Patronats d’Arqueologia Submarina que es van fundar a Girona, 
Cartagena, les Balears i Ceuta.Els esmentats centres van començar a 
provar amb mitjans i fórmules pròpies els modus operandis fomentats pels 
arqueòlegs subaquàtics de referència del moment, i van reivindicar un canvi 
en la situació d’aquest llegat tan valuós però oblidat a Espanya. Ressaltaren 
així projectes primigenis com els realitzats al litoral català sota noms com 
Xavier Nieto (considerat després el ‘’pare’’ de l’Arqueologia Subaquàtica 
espanyola). Però els avenços van ser lents i comptaren amb pocs suports 
d’institucions nacionals i un important dèficit de recursos. A més, aquells 
grups d’emprenedors van haver de coexistir amb les activitats subaquàtiques 
no acadèmiques abans citades, que ja portaven una dècada realitzant-se 
sense cap control i encapçalant uns espolis que no cessaven. I si això no 
fos suficient, els primers arqueòlegs subaquàtics del país es van enfrontar 
a un buit legal que no protegia ni el patrimoni submarí ni els seus propis 
estudis científics. Així que les primeres activitats científiques degudament 
encarades als béns culturals subaquàtics nacionals van afrontar moltes 
dificultats, retardant-ne el desenvolupament.

La situació es va començar a capgirar als anys 80, quan després de les 
denúncies de quantiosos sectors acadèmics nacionals i internacionals es va 
rebre l’atenció de l’Estat Central i de la Comunitat Econòmica Europea 
en aquest marc temàtic: En primer lloc, algunes universitats van començar 
a col·laborar amb els vigents equips d’investigació subaquàtica del país, 
que llavors ja portaven anys treballant de manera força precària. En segon 
lloc, el 1982 es va fundar el Museu i Centre Nacional d’Investigacions 
Arqueològiques Subaquàtiques (CNIAS) a Cartagena, un fet que va 
motivar als estudis i la protecció del patrimoni submergit sobretot de cara 
a les costes de la mediterrània. Però en tercer lloc, i més important, sortí 
la Llei de Patrimoni Històric Espanyol (Llei de P.H.4., 16/1985), que va 
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assentar els primers precedents nacionals amb mencions en el camp del 
patrimoni submergit. Amb tal avenç, l’administració central i les comunitats 
autònomes van crear estructures administratives/científiques per al tema, i 
s’aportava una nova defensa legal al patrimoni subaquàtic nacional i les 
seves respectives activitats. Pensem que fins aquell moment el gruix dels 
conjunts patrimonials intervinguts en aigües espanyoles van comptar amb 
una sort incerta; en el millor dels casos acabaren sent simplement destruïts, 
però la immensa majoria van nodrir fons privats i col·leccions tancades al 
públic, impedint així de disposar com a mínim d’una pertanyent informació 
científica per a l’aprofitament d’aquest llegat per al món acadèmic i la 
pròpia societat.

Amb aquests avenços dels 70 i 80, va ser arribant als anys 90 i a 
principis de segle XXI quan per fi es cristal·litzaria l’Arqueologia 
Subaquàtica al conjunt estatal, oficialitzant-se definitivament. Mica 
en mica, Espanya s’aniria sumant als avenços d’aquest particular àmbit 
temàtic, essent interioritzats progressivament i en major o menor mesura 
pel món acadèmic, cultural, administratiu, social i militar: Davant de 
tot, institucionalment parlant es van crear centres oficials d’Arqueologia 
Subaquàtica a les comunitats autònomes de Catalunya (1992), València 
(1996) i Andalusia (1997), i l’any 2008 el vell Museu i Centre Nacional 
d’Investigacions Arqueològiques Subaquàtiques passà a ser el Museu 
Nacional d’Arqueologia Subaquàtica, conegut com ARQUA. Dins del 
marc de l’ensenyament s’han fet alguns escassos però valuosos programes 
formatius en aquest particular tema, com els campus d’estiu de l’Armada o 
els dos únics màsters oficials de patrimoni arqueològic subaquàtic realitzats 
mai a tot l’estat; abans el d’Arqueologia Nàutica Mediterrània (Universitat de 
Barcelona, 2007-2008) i actualment el d’Arqueologia Nàutica i Subaquàtica 
(Universitat de Cadis, 2016-2019). Amb els anys també s’ha entrat en un 
marc de col·laboracionisme i d’avenços en quant a la dinàmica de premisses 
legals internacionals d’aquest camp; amb exemples com l’acceptació de la 
Convenció de Montego Bay (1982) o la ratificació de la Convenció sobre 
la Protecció de Patrimoni Cultural Subaquàtic de la UNESCO (2001). I 
finalment, i estant unit a aquest polifacètic progrés, també s’han emprés 
renovadors projectes a escala nacional per conèixer, documentar i/o protegir 
tals béns; la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques i el Patrimoni 
de l’Estat (2003), el Pla Nacional de Protecció del Patrimoni Arqueològic 
Subaquàtic (2007), l’Acord 494 Interdepartamental entre els Ministeris 

Eduard Jiménez Virgili
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de Cultura i Defensa sobre Col·laboració i Coordinació en l’Àmbit de 
Protecció del Patrimoni Arqueològic Submarí (2009), el Llibre Verd (2010) 2 

 o quantioses cartes arqueològiques, entre d’altres exemples.

Amb tot, aquest avenç tan complicat sembla anar pel bon camí: Per 
una banda, el conjunt de mesures empreses dècada rere dècada des de 
diversos sectors i indrets de l’estat han pogut millorar exponencialment la 
situació del llegat que reposa a les nostres aigües, tot i que encara queda 
molt de camí per recórrer i perfeccionar. I d’altra banda, com a resultat 
d’aquest progrés dificultós però gradual, l’Arqueologia Subaquàtica s’ha 
alçat al conjunt estatal com una ciència única amb especialitats, sense cap 
tipologia de límits cronològics ni espacials. A més, per fi compta amb la 
plena cobertura d’una legislació equivalent a les exigents necessitats del 
patrimoni subaquàtic, i es va introduint tant a les aules universitàries com a 
les diverses administracions. Així que allò que semblava impossible fins als 
anys 80 ha acabat sent una autèntica realitat.

4 · El rumb arqueològic a la província de Tarragona. 

2El Llibre Verd del 2010 és un pla de protecció de patrimoni subaquàtic, tot fet a partir de diversos 
convenis signats entre múltiples ministeris de l’estat i algunes comunitats autònomes costaneres.

FIG.5) Fragment de postal sobre la Deessa 
Venus i àmfores extretes del mar a principis del 
segle XX, al vell Museu Provincial de Tarragona.

La veritat que s’amagava a les aigües 
costaneres de la província de 

Tarragona va anar sortint amb el pas 
dels anys, i sobretot des de finals del 
segle XIX, quan la població aportava els 
seus coneixements de la zona. Enclaus 
com L’Ametlla de Mar, Cambrils, 
Tarragona o Torredembarra van anar 
revelant tot tipus d’objectes que sortien 
del fons, destacant-ne les àmfores i 
àncores –normalment romanes- que els 
pescadors extreien accidentalment amb 
les xarxes d’arrossegament. 

En un primer període no es va 
controlar gens on acabaren aquells béns 

patrimonials, i el gruix de tals troballes van tendir a acabar engrandint 
col·leccions privades o el mercat d’antiquaris tant nacional com internacional. 
Aquests àmbits tot just començaven a descobrir com es podrien beneficiar 
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d’allò que sortia de les aigües, i sense cap tipus de consciència s’enriquí 
un primigeni mercat negre d’objectes extrets del mar que encara avui en 
dia martiritza les nostres costes. Segons Wafilda Pèrez, les primeres peces 
extretes que van ser conegudes i controlades per les autoritats de l’època 
foren el cas d’àmfores recuperades per pescadors tarragonins amb les seves 
xarxes el 18763. Aquestes acabarien sent dipositades al vell Museu Provincial 
de Tarragona (actual Museu Nacional Arqueològic de Tarragona o MNAT); 
com acabaria fent-se amb molts altres casos des de llavors, nodrint els fons 
del museu i d’altres exposicions públiques. Això explica imatges com la de 
la Figura nº5, on en un moment tan primerenc la província ja comptava 
amb béns arqueològics subaquàtics. 

Encara que entre finals de segle XIX i principis del XX no hi hagués un 
control estricte d’aquelles primeres extraccions, cal destacar que en aquell 
moment ja feia temps que en alguns casos es buscaven i treien objectes 
de tot tipus d’indrets aquàtics de la franja costanera per al seu estudi, tot 
per part de primigenis arqueòlegs. Un exemple clar? Els objectes cercats 
a la xarxa hidràulica de l’antiga Tàrraco a Pou Cartanyà, a la Figura nº6 
(de l’any 1864). Així doncs, la província va posseir exponents d’estudis 
acadèmics amb peces procedents de marc aquàtics, sent fites avançades 
als seus temps. Tot plegat, durant aquelles dècades es va indagar sobre 
l’herència patrimonial que existia al conjunt de les polifacètiques aigües 

FIG.6) Àmfores i objectes de bronze recuperats el 1864 de Pou Cartanyà.

3PÉREZ, W. (2007): Troballes arqueològiques al litoral tarragoní: 12 anys d’arqueologia subaquàtica 
(1968-1980). Ed. Cossetània. Valls, pp.17.
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provincials, i gradualment es va accelerar una primigènia recerca expressa 
de béns culturals subaquàtics (sobretot dels marítims).

Seria als anys 40 i 50 quan tal recerca agafaria major dimensió gràcies 
a un exponencial increment d’expedicions, el creixement i facilitat de la 
pràctica del busseig i, sobretot, les grans descobertes realitzades al litoral 
tarragoní: L’element que ho va tirar tot endavant va ser la meravella 
batejada com el Sarcòfag d’Hipòlit, a la punta de la Móra. Aquest és 
un sarcòfag funerari d’origen romà que es va descobrir l’any 1946 per 
casualitat, trobant-se només a uns 6 metres de profunditat i sent finalment 
extret durant el 1948. Tal troballa va despertar moltes incògnites, ja que 
ni tan sols se sap com va acabar dipositat en aquest indret o la seva simple 
cronologia, i tampoc es trobà la seva tapa. Però tot i la poca informació 
que va oferir, encara avui resulta ser una de les millors obres escultòriques 
del món funerari romà que s’han trobat mai a Catalunya, suposa una de 
les icones més emblemàtiques de l’arqueologia tarragonina i, per sobre 
de tot, va constatar amb gran contundència que existia un riquíssim 
llegat al litoral tarragoní. Era doncs evident i una realitat que les nostres 
costes eren privilegiades, brindant una herència única que encara estava 
per revelar-se del tot, i aquest descobriment va fer incrementar de mode 
notable la recerca del patrimoni als fons de la zona als anys 50: A principis 
d’aquesta dècada van prosperar múltiples projectes d’avaluació/investigació 
subaquàtica, com els casos d’intervencions arqueològiques d‘Allen Bryant 
(1951), l’expedició acadèmica anglesa The Field Underwater Explorer’s Club 
(1955) o els treballs de la tarragonina Secció d’Investigacions Submarines 
(1955) que posteriorment seria l’independent Societat d’Exploracions 
Submarines (1956)4.

Grans noms de l’Arqueologia del moment encapçalaren aquelles 
primeres campanyes fins el 1966, com Nino Lamboglia o Eduardo Ripoll, 
fent aquests moltes troballes als pobles del litoral. Tots aquells treballs van 
materialitzar-se sobretot en forma de quantioses prospeccions i extraccions 
de caire tant oficial com privat, però el més important de tot és que van 
donar a conèixer el potencial de les nostres costes, sent el Tarragonès un 
nucli clau; Creixell, Torredembarra, Altafulla, la Móra, Tarragona i Salou 
serien un potentíssim focus de materials arqueològics, els quals procedien 
majoritàriament del període Clàssic(columnes, àmfores, àncores, estatuari, 
restes de vaixells i de construccions...etc.). 
4PÉREZ, W. (2007): Op. Cit., pp.20.
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La següent etapa per al patrimoni subaquàtic tarragoní i el seu estudi 
va arribar al 1967-1978, quan alguns bussejadors i arqueòlegs tarragonins 
van adonar-se d’aquesta realitat. Gràcies als incipients treballs arqueològics 
fets sobretot per equips internacionals als anys previs (encara que foren 
amb una professionalitat molt variable), junt a les noves troballes que va 
seguir fent la població civil per casualitat, va haver un fort canvi: Alguns 
arqueòlegs i bussejadors de la província anaven sent conscients del valor 
arqueològic vigent a les nostres costes, i de l’urgent necessitat de protegir tal 
patrimoni. Per això, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i alguns 
grups de bussejadors de la zona van fer un nou pas endavant, coordinant 
treballs locals de recerca i protecció. Però aquells pioners projectes van haver 
d’enfrontar-se a una situació força difícil, ja que l’Arqueologia Subaquàtica 
nacional encara estava en un estat embrionari i precari; aquesta especialitat 
llavors no era practicada pels arqueòlegs del país, existia un potent corrent 
d’espolis que anava creixent i les administracions del moment no oferiren 
prou recursos materials ni legals per al patrimoni arqueològic subaquàtic. 
Així doncs, aquells treballs van fer-se amb grans esforços i basant-se en 
col·laboracions personals, però progressivament s’anava reivindicant 
l’herència de caràcter subaquàtic de la zona. Quins aspectes van identificar 
aquelles tasques subaquàtiques tarragonines des de 1967? 

FIG.7) Exposició del Sarcòfag d’Hipòlit a Tarragona durant el segle XXI, una de les bases de l’Arqueologia 
Subaquàtica del nostre litoral.

Eduard Jiménez Virgili
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En primer lloc, nombrosos historiadors i arqueòlegs com Pedro 
Manuel Berges, Wafilda Pérez o J. Lluís Cubells van assessorar les noves 
operacions amb els seus coneixements, comportant així que el gruix de 
treballs comptessin amb una base acadèmica més sòlida. Segon, múltiples 
col·lectius de professionals procedents del sector primari (pescadors) i 
terciari (bussejadors) van oferir els seus mitjans als equips d’intervenció del 
moment, facilitant-ne així un component de materials aquàtics sense cap 
tipus d’ànim de lucre. Tercer, la comunitat acadèmica catalana i internacional 
va anar donant a conèixer el patrimoni trobat a la província de cara al 
món científic i de la pròpia població, tot plegat a partir d’exposicions, nova 
bibliografia especialitzada, conferències i congressos. Quart, es va viure 
un programa de donacions patrimonials des de col·leccions privades que 
mica en mica va anar nodrint quantiosos espais museogràfics de tota la 
província. I cinquè, per fi es començà a protegir un llegat que en aquell 
moment ja perillava, emprant-se sobretot les intervencions d’urgència i 
el col·laboracionisme ciutadà com a bases per frenar el corrent d’espolis, 
doncs el marc legal resultava encara inefectiu.

No obstant aixó, tan prometedora cursa en alça es va frenar de cop i 
volta amb l’arribada als anys 80 a causa d’una suma de factors: Davant de 
tot, el cost d’aquelles tasques era alt, així que moltes de les institucions 
i/o administracions del moment no van donar prou o cap tipus de 
suport en benefici de l’Arqueologia Subaquàtica i del llegat que tractava. 
D’altra banda, també cal tenir en compte la situació de canvi que estava 
vivint el panorama de tot el país des de l’any 1975; això va fer prioritzar 
temàtiques de l’àmbit polític o jurídic, per la qual cosa el món de la cultura 
quedà temporalment secundaritzat. Tanmateix, i lligat a la Transició, la 
Generalitat tornava i amb noves competències, fent que l’Arqueologia 
es frenés per la vigent reorganització administrativa encetada el 1977. I 
finalment, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona va redirigir 
l’orientació de la seva dinàmica de treball a partir d’un canvi de direcció el 
1979, i conseqüentment va desaparèixer el rumb d’especialització en favor 
del panorama subaquàtic tarragoní. Com a conseqüència de tots aquests 
factors, de sobte l’Arqueologia Subaquàtica de la província de Tarragona 
va desaparèixer completament, mentre que en altres indrets com al nord 
de Catalunya, hi prosperaven noves tasques arqueològiques. Per exemple, 
en aquell moment a la província de Girona es fundava un Departament 
d’Arqueologia Subaquàtica (1981) integrat al Servei Tècnic d’Investigacions 
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Arqueològiques de Girona, de manera que es seguien fomentant les tasques 
empreses pel Patronat d’Excavacions Arqueològiques Submarines gironí 
(creat per ordre ministerial el 1972)5. Per entendre la magnitud d’aquest 
abandonament tarragoní, sabem que al cas de la comarca de Tarragona les 
últimes campanyes subaquàtiques dutes a terme fins als 90 daten dels anys 
1979-1980, segons estudis de Wafilda Pérez (concretament a Carbuncles i 
el derelicte de Berà)6. Aquest fenomen va fer perdre doncs tota la línia de 
progressos locals que s’havien anat aconseguint amb el lentíssim pas de les 
dècades. 

Ara bé, des dels anys 90 finalment es va capgirar la situació que patien 
tant aquesta ciència com el llegat patrimonial del nostre litoral: D’una 
banda, l’estudi del patrimoni arqueològic de les aigües tarragonines va 
tornar a ser de gran interès per a la comunitat acadèmica del moment. 
I d’altra banda, amb la definitiva reorganització administrativa que havia 
viscut la Generalitat de Catalunya ja estaven perfectament definides moltes 
de les competències culturals del moment, entre elles les referents a aquest 
ric llegat.Els resultats no van trigar en prosperar: El 1992 es creava el 
Servei d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC), depenent del 
Departament de Cultura de Catalunya i posteriorment sent enllaçat amb 
el Museu d’Arqueologia de Catalunya (1996). Les seves tasques resultaven 
clares i concises; l’inventari, la protecció, la conservació, l’estudi i la difusió 
del patrimoni arqueològic català que es troba submergit tant en aigües 
costaneres com interiors, un treball que encara avui manté i al qual ha 
anat afegint el control de les tasques de programació i d’inspecció tècnica 
dels jaciments. Els efectes d’aquests avenços foren quasi immediats: El 
mateix any 1992 es van anar trobant nous jaciments submergits de nord 
a sud (Tarragona, Amposta, etc.) i es van emprendre diverses iniciatives 
per a l’estudi de tal patrimoni, entre les que destacà la intervenció a les 
obres del nou port esportiu de Tarragona al respectiu àmbit provincial. Així 
doncs, des de tal punt Catalunya -i col·lateralment la nostra província- ja 
comptaria amb un servei arqueològic subaquàtic oficial, plenament adaptat 
a les feines necessàries. Aquest fou el principal fruit per a la consolidació 
de l’Arqueologia Subaquàtica en costes catalanes i, tanmateix, a les 
tarragonines. A diferència de les anteriors iniciatives arqueològiques tirades 

5Web del C.A.S.C.: ‘’Presentació’’. Consultat l’octubre de 2018. Enllaç: http://www.maccasc.cat/
Sobre-el-Museu/Presentacio.
6PÉREZ, W. (2007): Op. Cit., pp.25.
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endavant al nostre litoral, el CASC 
posseeix una sèrie de factors claus i 
inèdits per fer les seves tasques amb 
plena eficiència, potencial i diverses 
garanties; tant la vinculació com el 
suport directe de la Generalitat de 
Catalunya, la interacció o col·laboració 
amb tot tipus d’institucions que toquin 
el mar (militars, administratives, 
acadèmiques, lúdiques, etc.), materials 
i vaixell propis (el Thetis), el ple 
reconeixement de les entitats nacionals 
oficials i l’acceptació unànime del món 
acadèmic actual. Fins la seva fundació 
una realitat com aquesta no s’havia 
pogut materialitzar en una institució. 

Tot plegat, avui en dia ja posseïm 
el conjunt d’instruments necessaris 
per tractar adequadament amb el 

llegat cultural que reposa al conjunt de les aigües catalanes. I dins l’àmbit de la 
província de Tarragona, potser l’exponent més rellevant per tal de poder apreciar 
el fenomen de consolidació de l’Arqueològica Subaquàtica territorial resulta 
ser el cas concret del jaciment batejat com Deltebre I: L’any 2008 un mariscador 
i submarinista va localitzar les restes d’un vaixell enfonsat a la desembocadura 
del Delta de l’Ebre, donant-ne constància a Cultura i fent-se l’avís al CASC7. 
Mitjançant una prospecció es va veure que aquella troballa resultava ser 
excepcional, amb un estat de conservació magnífic i un ric conjunt de materials 
que podien tenir un molt elevat valor científic. També resultava que tal jaciment 
no s’havia tocat per cap persona des de seu enfonsament i, conseqüentment, 
no havia patit cap espoli. Així es va emprendre una intervenció arqueològica 
exemplar que s’allargaria vàries campanyes successives, entre el 2008 i el 2017, 
i revelaria quantioses dades d’interès. Aquest resulta ser un dels vaixells de 
la flota de John Murray que atacà Tarragona el 1813 (durant la Guerra del 
Francès), i de tal operació s’han extret grans meravelles; una major comprensió 

FIG.8) Tasques d’intervenció al Deltebre I, extraient 
sedimentació.

7Web de la Generalitat de Catalunya, Gencat.cat: ‘’El naufragi del Deltebre I, la història d’un fracàs 
militar’’. Consultat l’octubre de 2018. Enllaç: http://patrimoni.gencat.cat/es/historias/el-naufragio-
del-deltebre-i-la-historia-de-un-fracaso-militar.
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perills per al patrimoni que estem tractant, i als nostres dies el simple fet de 
garantir-ne la plena supervivència resulta un autèntic repte que costa molt 
d’encarar. Però quins aspectes poden posar en perill als béns patrimonials 
subaquàtics? Apreciem-ne alguns dels majors exponents:

El primer gran problema al que s’enfronta aquesta particular herència 
resulta ser la del tracte indegut: L’opció de preservar el llegat subaquàtic al 
mateix lloc on ha sigut descobert hauria de resultar ser l’opció prioritària al 
gruix de casos arqueològics, com bé exposa l’expert en tècniques d’excavació 
i protecció de naufragis Martijn Manders1. Tal solució no és definitiva, 
doncs existeixen moltes maneres d’actuar al trobar un jaciment, però en 
la majoria de situacions la preservació in situ tendeix a garantir tant una la majoria de situacions la preservació in situ tendeix a garantir tant una

de l’arquitectura naval del moment, centenars d’objectes quotidians (com una 
ampolla plena de vi Foundillon intacta), dependències personals de militars, 
instruments de navegació, un quantiós carregament militar que engloba des 
de canons a barrils de pólvora, etc. I a part de les grans dades científiques 
aportades, aquesta excavació ha sobresortit pel seu modus operandi, ja que s’han 
fet les pertanyents tasques d’intervenció, conservació, recuperació, restauració, 
museïtzació i difusió. Així que, sens dubte, ens trobem amb una gran fita 
arqueològica que cosifica els forts progressos aconseguits al nostre litoral en 
quant a Arqueologia Subaquàtica i el patrimoni que toca, valorant-se aquesta 
herència semi-oblidada i ajudant-ne a millorar la seva dura situació.

5 · Els reptes actuals per al nostre patrimoni subaquàtic: 

FIG.9) Heinkel 111 destrossat i amb filferro de pues al fons de la 
Móra, a 34 m. 

Però si pensem que les 
problemàtiques que ha 

patit el patrimoni subaquàtic 
s’han acabat només ens 
estem enganyant a nosaltres 
mateixos/es. Encara que 
el pas del temps ha deixat 
enrere múltiples qüestions 
que vulneraven aquest llegat, 
amb el mateix n’han anat 
sorgint d’altres. El segle XXI 
segueix presentant molts 

8MANDERS, M. (2009): Preservar in situ: ‘’la opción prioritaria’’. Dins de; Museum International, 
El patrimonio cultural subacuático. Ed. UNESCO, Vol. 60, Nº4. Habana, pp. 34.
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gestió adequada del llegat cultural com una deguda i bona conservació de 
materials. Però aquesta circumstància pràctica de referència no pot preveure 
si en un futur un jaciment patirà un contacte humà no-científic, ni si aquest 
serà respectuós (no tocant-lo). Tinguem en compte que quasi qualsevol 
persona amb un equip de busseig adient pot arribar a accedir al llegat que 
estem presentant, i això sovint comporta situacions que comprometen la 
pròpia integritat de qualsevol tipologia de restes. Com a resultat d’això, 
molt sovint topem amb béns submergits que han sigut vulnerats a causa 
d’interaccions de personal no qualificat, i resulta ser una situació molt més 
habitual del que es creu. Pensar que aquests greus episodis són llunyans 
i no ens afecten és una il·lusió, ja que qualsevol localització litoral amb 
patrimoni subaquàtic tendeix a viure situacions com aquestes,... incloses 
les nostres costes. Posem-ne un exemple ben clar i concret: Durant l’últim 
període del segle passat a la punta de la Móra es va donar a conèixer 
l’existència d’un bombarder alemany submergit, un Heinkel 111 B-1 
que va participar al transcurs de la Guerra Civil (1936-39) amb la Legió 
Còndor alemanya. D’aquesta gran icona de l’aviació que posteriorment 
va emprendre els ‘’models d’hivernacle’’ durant II Guerra Mundial només 
en queden sis coneguts a tot el món (tres museïtzats, un a una col·lecció 
privada alemanya i dos a l’aigua de Crimea i Tarragona) 9.En resum, un 
autèntic tresor històric. Però quan al seu moment va ser trobat, aquest cas 
no va ser notificat a les institucions pertanyents al marc patrimonial, no 
sent investigat ni protegit amb mesures necessàries. Què li va passar llavors? 
Doncs que durant anys va ser víctima d’un gravíssim fenomen d’apropiació 
indeguda per part d’alguns dels bussejadors que el van anar trobant. 

I no solament se n’extragueren quantioses peces de l’avió per finalitats 
lúdico-personals, sinó que arran de diversos temes particulars fins i tot va 
ser remogut a d’altres llocs del fons marí per a què ningú més el trobés 
(destrossant-lo quasi del tot en el procés), i algú hi ha arribat a col·locar 
filferro de pues per tal que cap persona més el pugui ‘’tocar’’. 

Tot plegat, el concret cas del Heinkel 111 de la Móra ha acabat sent un 
autèntic desastre que va sorprendre les autoritats i institucions del territori 
quan se n’assabentaren. Aquesta tendència no resulta ser pas una anomalia, 
sinó al contrari, i a sobre va creixent.El segon problema comú és la idea 
del tresor enfonsat, que ha acompanyat la pròpia Arqueologia des dels 
9Els tres exemplars museïtzats estan al Museu de l’Aviació (Madrid), al Museu de la Força Aèria de 
Noruega (Gardermoen) i al Museu de la Royal Air Force (Londres).
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seus principis i que s’ha mantingut en el temps: Els primers anys d’aquesta 
ciència (tant en el seu àmbit terrestre com el subaquàtic) es van tendir 
a caracteritzar per un incessant rastreig de béns patrimonials preciosos 
no academicista.Des de llavors, l’Arqueologia Subaquàtica i el patrimoni 
submergit mai s’han salvat d’aquesta ombra que, en conjunt, complica 
enormement la protecció de béns cultural, ja que ha portat a molta gent 
cap a idees romàntiques sense fonaments acadèmics o merament lògics, i 
sol ha servit per alimentar la clàssica idea del ‘’caçador de tresors’’. Aquesta 
resulta ser una idea que, com presenta Tatiana Villegas, es materialitza 
romànticament amb novel·les d’aventures o pel·lícules populars com 
Indiana Jones.10 Si bé és cert que existeixen molts jaciments submergits 
amb objectes fets de materials de luxe (com or, plata o perles), cal que 
tinguem en compte que el major ‘tresor que ens pot transmetre tal llegat 
és el de la informació, nodrint la comprensió del nostre passat. Però això 
no es tendeix a comprendre, i pot tenir efectes "suament" desastrosos. 
Quins? Bàsicament, que sovint s’aprecia que si els equips d’investigació no 
pretenen treballar tal tipus de béns, de mode col·lateral normalment baixa 
l’interès de les administracions, el públic i els mitjans de difusió cap al marc 
temàtic d’aquest respectiu patrimoni. Una realitat com aquesta no és cap 
excepció a Tarragona. Per exemple, als anys 60 Joan de Maluquer va trobar 
algunes restes fenícies a la desembocadura del riu Gaià, 11 una fita local molt 
important en aquell moment donat que encara no s’havia pogut constatar 
del tot tal tipus de presència a la zona, i menys amb restes materials sòlides 
i vàlides. Però els resultats d’aquell estudi foren ignorats durant molt de 
temps, i no van rebre prou ressò, ja que aquells materials semi-subaquàtics 
no s’adequaven a l’interès d’un gruix del públic, que tenia la idea del ‘’tresor 
enfonsat’’. Arribant a tal punt, cal que acabem amb aquesta antiquada idea 
i mala pràctica que posa en compromís la cultura. 

I per acabar, el tercer focus de problemes bàsic és l’espoli i l’explotació 
comercial, que van agafats pràcticament de la mà i es relacionen amb 
els continguts anteriors: L’any 2007 va haver un cas en concret que va 
posar en evidència que existia un autèntic problema respecte a l’extracció 
i/o mercantilització de patrimoni subaquàtic nacional, el de la fragata 
10VILLEGAS, T. (2009): Los peligros de una explotación comercial del patrimonio cultural subacuático. 
Dins de; Museum International, El patrimonio cultural subacuático. Ed. UNESCO, Vol. 60, Nº4. 
Habana, pp.21.
11MALUQUER, J. de (1968): Los fenicios en Cataluña. Vº Simposi de Prehistòria Peninsular 
(Tartessos), Barcelona, pp.241-250.
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Mercedes. Dita embarcació militar de pavelló espanyol s’enfonsà al golf de 
Càdis el 1804 carregat d’impostos i béns transatlàntics i, com és habitual 
en aquests casos, restà oblidada fins la seva posterior descoberta gràcies a 
la casualitat i el robatori. L’empresa de caçadors de tresors Odyssey Marine 
Exploration va iniciar una campanya per espoliar aquest concret conjunt 
patrimonial, extraient-ne un total de 17 tones de materials preciosos i 
portant el carregament als Estats Units per fer una posterior venda. Quan 
es va descobrir aquesta operació, ràpidament es va apreciar que l’aparell 
estatal sovint era negligent en quan a dinàmiques patrimonials submergides, 
i aquest es va procurar posar al dia en un tema que fins llavors tendia a estar 
quasi del tot oblidat.

Potser es cimentava en la idea del tresor, però el primer pas era recuperar 
aquell llegat patrimonial espanyol. L’estat entrà en un conflicte legal amb 
l’empresa que s’allargaria fins al 2012, apel·lant als tribunals internacionals 
i al conveni de la UNESCO del 2001. Es va aconseguir el retorn de béns 
espanyols en base a l’explotació comercial indeguda que pretenia fer 
Odyssey, i que veten els principis generals del citat conveni del 200112. Així 
que el 2012 van arribar 574.341 monedes de plata, 1 moneda d’or, 2 lingots 
d’estany, 1 politja de bronze (que van omplir quatre camions) al Museu 
Nacional d’Arqueologia Subaquàtica (i 78 objectes diversos més fins el 
2013), junt amb 5.132 monedes de plata i 211 d’or al Gabinet Numismàtic 
del Museu Arqueològic Nacional.13 

El segon pas, però també fet immediatament, era la reflexió més pura 
i dura possible, ja que amb el tema de la Mercedes es posaven diversos 
assumptes sobre la taula (tot i que en aquest cas només tractarem el de 
la gestió estatal i el d’espoli/comerç). Primerament, es va qüestionar 
l’engranatge patrimonial subaquàtic que regia el país, ja que gràcies a aquest 
cas es demostrava que calien millores en quant al tema dels béns submergits, 
així que es va rebre un fort estímul per fer-se un potent salt evolutiu positiu. 
Aquest episodi evidenciava que les moltes mesures patrimonials que 
presumptament garantia l’estat no sempre es duien a la pràctica, complint-
12AA.VV. (2013): Manual para actividades dirigidas al Patrimonio Cultural Subacuático. Directrices 
para el Anexo de la Convención de la UNESCO de 2001. Ed. Organització de les Nacions Unides per 
a l’Educació, la Ciència i la Cultura. París, pp.29.
13NIETO, X (2014): El cargamento de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes: un proyecto arqueológico 
y museístico. Dins de; NIETO, X. & BETHENCOURT, M. (coords.) et alii (2014): Arqueología 
Subacuática española, vol. I. Ed. UCA, Sèrie Actas, Col. Historia y Arte – CEIMAR nº6. Cádiz, 
pp.305.
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se doncs els temors i les reclamacions que s’havien estat fent des de diversos 
sectors acadèmics amb els anys. Com a resultat, en un breu període van 
sortir-ne diversos plans i convenis oficials que nodreixen aquest tema en 
concret fins arribar als nostres dies, encara que alguns ja feia diversos anys 
que estaven sent treballats (però que encara no es veien materialitzats). 14

Però per sobre de qualsevol altra tema, es va apreciar que calia estar 
atents a la realitat sobre la pràctica d’espoli que havia anat prosperant i 
nodrint-se de patrimoni submergit. Es va reobrir la qüestió de com 
gestionar i protegir millor aquesta herència cultural, ja que s’estava veient 
que amb els anys les extraccions indegudes d’antiguitats de procedència 
aquàtica havien anat agafant majors dimensions, sobretot motivades per 
tal de nodrir mercats negres i col·leccions personals tant nacionals com 
internacionals. Encara que el cas de la fragata trobada a Cadis pugui 
resultar ser un exemple d’espoli i de comerç patrimonial d’unes dimensions 
colossals, a la pràctica resulta ser un nom més de la llarguíssima llista de 
casos vigents a les costes peninsulars a les darreres dècades. L’exploració 
interessada i les conseqüents extraccions per a caires privats o comercials 
resulten ser una amenaça que no cessa, i tot plegat s’ha convertit en una 
pràctica molt habitual que s’ha configurat com el major perill per aquest 
patrimoni. Així que el cas de la Mercedes obrí una ‘’caixa de pandora’’; 
recalcant unes temàtiques polèmiques que subsisteixen i que, si no són 
encarades, ens faran perdre la nostra herència submergida. 

6 · Conclusions:

En matèria d’Arqueologia Subaquàtica hem pogut veure com ha sigut 
el lent, polèmic i costosíssim progrés de tal ciència, i com els marcs 

temàtics que engloben els béns culturals submergits resulten ser molt més 
complicats del que poden aparentar ser: 

Respecte a la vessant arqueològica emmarcada en ambients aquàtics, 
podem apreciar que el seu avenç ha hagut de passar per una sèrie d’etapes 
que l’han anat remodelant. No només pels seus continguts teòrics, sinó 
sobretot per la seva aplicació pràctica i els mitjans que ha anat incorporant, 
14Exemples: Pla Nacional de Protecció del Patrimoni Arqueològic Subaquàtic (2007), l’Acord 494 
Interdepartamental entre els Ministeris de Cultura i Defensa sobre Col·laboració i Coordinació 
en l’Àmbit de Protecció del Patrimoni Arqueològic Submarí (2009) i el Llibre Verd (2010), ja 
esmentats.

Eduard Jiménez Virgili
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distingint-ne així certes fases distintives; 1860-1900 (precedents per 
troballes inicials), 1901-1914 (inicis i experiments metodològics), 1914-
1945 (hibernació per apaivagament), 1945-1982 (arrencada i consolidació) 
i 1982-Actualitat (extensió i tecnificació experimental). Com a resultat 
d’aquesta història, avui en dia comptem amb una ciència capaç d’afrontar 
tot repte patrimonial a l’aigua. 

No obstant això, també hem pogut presenciar com les realitats de cada 
regió han tendit a alterar l’arribada i avenç de l’Arqueologia Subaquàtica, 
i el propi marc espanyol és un exponent d’aquells casos territorials on 
costà d’interioritzar aquesta vessant acadèmica. Ara bé, cal posar molta 
atenció i subratllar aquelles persones emprenedores que van lluitar durant 
dècades en benefici de tan valuós patrimoni, i els diversos col·lectius que 
emprengueren tals tasques des de la província de Tarragona van resultar 
ser claus. Recordem i subratllem que fins arribar als anys 90 la situació 
d’aquest llegat cultural resultava ser molt complexa; sent oblidat per un 
gruix d’entitats a les quals els competia el seu tracte en múltiples vessants, 
patint quantioses males pràctiques i essent marginal. 

Quins han sigut doncs els esglaons que més han potenciat tal herència 
al nostre territori, millorant-ne exponencialment la seva situació? Primer, 
l’emprenedoria acadèmica que van protagonitzar múltiples personalitats en 
base a institucions als anys 60, 70 i 80, garantint una fase inicial per a la 
intervenció, estudi i preservació de béns subaquàtics. Exemples? La tasca 
dels Patronats d’Arqueologia Submarina o el Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona, entre molts altres casos rellevants que podríem anar citant. 
Segon, els avenços legals tant nacionals com internacionals que han blindat 
el propi patrimoni subaquàtic junt amb les activitats acadèmiques que 
l’envolten, sobresortint la Llei de Patrimoni Històric Espanyol (Llei de 
P.H.4., 16/1985) i la Convenció sobre la Protecció de Patrimoni Cultural 
Subaquàtic de la UNESCO (2001). I tercer, l’aplicació de les noves 
tecnologies en aquest concret camp patrimonial, donant unes eines que han 
perfeccionat i/o facilitat les tasques d’intervenció, documentació, extracció, 
conservació i restauració (entre moltes altres); des de la fotogrametria 
digital a tractaments químics.

Però per sobre de tots aquests elements presentats, hem de ser conscients 
de l’alt grau de vulnerabilitat que té aquest accessible patrimoni, que des 
del seu descobriment ja va començar a patir quantiosos fenòmens negatius 
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que han fet replantejar la seva situació. El mercat negre que envolta les 
antiguitats i les extraccions particulars han consolidat una realitat d’espolis 
que compromet en gran mesura el benestar d’aquest ric llegat. Segons les 
estimacions de diversos experts del país, si no es frena més aquest allau en 
un període d’una o dues dècades veurem desaparèixer el patrimoni cultural 
subaquàtic. 

Tot plegat, ha quedat introduït un tema que sovint passa desapercebut 
per un gruix poblacional, encara que aquest sigui proper al mar o a espais 
patrimonials especialitzats. Les circumstàncies que voregen aquest llegat 
no sempre són prou conegudes, i si ho són, normalment compten amb 
nocions equívoques o arcaïtzades, com la idea dels ‘’tresors enfonsats’. Però 
veiem perfectament que la realitat del llegat subaquàtic tractat és molt més 
complexa del que aparenta, i que integra una gran diversitat d’aspectes. 
Ha quedat constatat doncs que quan mirem l’aigua aquesta pot amagar 
enormes sorpreses, ja que en el procés d’ajudar a definir i remodelar la 
nostra Història en part ha acabat fent d’agent conservant del nostre pas per 
la Terra; amb el pas dels segles, les polifacètiques esferes subaquàtiques que 
existeixen han arribat a acumular una magna herència material (composta 
per béns antròpics de caire cultural) que detalla el recorregut històric de la 
Humanitat. Així que apreciem tan ric llegat present a quasi qualsevol medi 
aquàtic i valorem la seva difícil realitat, de manera que ajudarem a ser un 
factor que propiciï la seva conservació amb coneixement, conscienciació i 
respecte. Tinguem en compte doncs que no tots els ‘’tresors’’ resulten ser 
pas d’or i plata! 

Eduard Jiménez Virgili
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