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Introducció 

A principis de I'any 1991 es compliren els 10 anys de la 
creació del Servei dlArqueologia dins del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Un esdeveniment que 
passa, certament, forga desapercebut per la gran majoria 
d'arqueblegs de Catalunya. COTA ZERO tenia ja previst, des 
de feia temps, dedicar un dossier monografic a aquest ani- 
versari i, per aixb, s'hi comengi de treballar a inicis de 1991. 
Com és habitual en tots els dossiers de COTA ZERO, es 
crea un equip per a coordinar el número que dissenyés el 
guió que I'havia de regir i buscar les persones adients per a 
escriure cada un dels articles que havia de contenir. En el 
número anterior de la revista ja s'anunciava el dossier i al- 
guns dels investigadors que hi havien de participar. Com el 
lector podra observar, no hi són tots els que anunciavem i, 
en canvi, n'hi ha d'altres. COTA ZERO, com a revista inde- 
pendent i, per tant, pobra en recursos econbmics, no pot pa- 
gar l'esforg que realitzen tots els col.laboradors i, doncs, 
esta subjecta a la bona disponibilitat de tots ells, els quals, 
no ens cansarem de repetir-ho, són l'anima de la revista. 
Aquest mateix fet, perb, resulta un handicap per a la con- 
fecció de dossiers, ja que es pot presentar I'eventualitat del 
no compliment del compromís d'escriure l'article, i aquest 
fet, d'una banda, distorsiona I'estructura del propi dossier i, 
de I'altra, en retarda l'aparició. En aquesta oportunitat el re- 
tard en l'aparició del dossier es deu, en part, a impossibili- 
tats de compliment del compromís per part d'algun investi- 
gador, amb el qual, tanmateix, pensem poder comptar per a 
un altre dossier a les pagines de COTA ZERO. 

El present dossier s'organitza en dues parts: una, de tex- 
tos, que segueix un guió simple i organitzat en tres ambits di- 
ferents, Institucions Politiques, Institucions Acadkmiques i 
Col.lectiu de Professionals, i una segona part que consisteix 
en una gran base de dades que reflecteix tot el que ha pas- 

sat al llarg de deu anys d'arqueologia a Catalunya. El mateix 
fet de voler oferir dades de 10 anys condicionava que no es 
pogués disposar de les dades de 1990 fins molt entrat l'any 
1991. 

La gran quantitat de feina que suposa la recerca de dades 
per nodrir la base que volíem elaborar i el resultat final 
aconseguit, amb més de 150.000 unitats d'informació, d'una 
importancia vital per al coneixement del que han estat 
aquests darrers deu anys, ens ha portat a decidir donar-la a 
conkixer tot modificant el format habitual de la revista i 
l'estructura tradicional. Així doncs, COTA ZERO n. 8 es 
compon, com sempre, del dossier amb un conjunt d'articles 
d'opinió i de la base de dades quasi completa amb la seva ex- 
plotació grifica. Hem s.~crificat, per tant, el tradicional apar- 
tat de <<Col.laboracions especials>> que esperem podra ser no- 
vament a la revista al prbxim número. 

Pel que fa als articles del dossier, es dissenya un esque- 
ma similar per a cada un dels blocs que el componen: Insti- 
tucions Polítiques, Institucions Acadkmiques i Col.lectiu de 
Professionals. Dins de cada Bmbit, un fil conductor els uneix 
i relaciona a partir de la confecció d'articles que expressen 
una visió de síntesi, d'una banda, i una revisió crítica, des- 
prés, i un article interrelacionant-10s amb d'altres iimbits. 

I I 
Segurament aquest dossier no respon plenament al que 1 

havíem pensat que hauria de ser una reflexió crítica i pro- 
funda de deu anys d'arqueologia a Catalunya, i hem pogut 
detectar un cert temor i recel a I'hora de buscar col.labora- 
dors. En tot cas i com dkiem a l'inici, no podíem obviar una 
dada com aquesta i COTA ZERO ha volgut ser present en 
aquest aniversari, present en el camí que ens hauria de por- 
tar cap una normalització de l'arqueologia catalana. 
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