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VIATGES I EXPEDICIONS 

Els guardians del passat submergit 

Des de la seua fundació el 1992, el CASC ha catalogat més de 800 jaciments 

arqueològics subaquàtics a les aigües costaneres de Catalunya, i ha liderat 

la lluita contra els caçadors de tresors que amenacen de convertir el 

patrimoni cultural de la Mediterrània en benefici personal. 

Quan el telèfon de Gustau Vivar sona al seu despatx al Centre d’Arqueologia 

Subaquàtica de Catalunya (CASC) a Girona, ell i el seu equip d’arqueòlegs es 

desplacen, en qüestió d’hores, per a veure si els corrents de la mar 

Mediterrània han revelat un altre tresor arqueològic que necessita ser 

protegit i estudiat. 

«Sí, som com els bombers», afirma Vivar. «Ens criden persones que pensen 

que han vist alguna cosa d’interés arqueològic al mar. Poden ser pescadors 

que troben alguna cosa a les seues xarxes, bussejadors o pescadors d’arpó 

que estan acostumats a veure els forats a les roques. El mar està en 

constant moviment. Les coses apareixen.» De vegades és només un fragment 

de ceràmica moderna sense valor, però de tant en tant descobreixen una 

nau de les guerres napoleòniques plena d’armes o un antic vaixell grec que 

transportava mercaderies que mai no van arribar a port. El treball de Vivar 

és assegurar-se que aquests artefactes no caiguen a les mans dels 

espoliadors i que s’afigen a la història del Mare Nostrum. 

Les arrels del CASC es remunten al programa fundat el 1980 pel seu 

exdirector, l’arqueòleg Xavier Nieto, a fi d’estudiar els jaciments subaquàtics 

a les aigües costaneres de la província de Girona. El 1992, el programa es va 

estendre a tot Catalunya. Fa huit anys, el centre va començar la seua 

campanya «SOS», per a la salvaguarda del patrimoni arqueològic 
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subaquàtic. Pels ports i les platges de Catalunya hi ha cartells amb la imatge 

d’una àmfora amb les lletres «SOS» junt amb un número de telèfon que 

connecta amb el despatx de Vivar. El telèfon sona unes 70 vegades a l’any, i 

la campanya ha ajudat el CASC a educar el públic i afegir jaciments nous al 

seu registre, que no deixa de créixer. 

Naufragis, avions abatuts, submarins perduts 

Des de la seua creació, el centre ha catalogat 813 jaciments arqueològics 

davall de l’aigua: des de naufragis i avions abatuts fins a submarins perduts 

i pobles sencers que han estat empassats per l’augment del nivell de la mar. 

Aquests elements es troben localitzats a les aigües costaneres, llacs i 

embassaments subterranis. També ha supervisat una estratègia a llarg 

termini per a afrontar la batalla interminable contra els caçadors de tresors 

que busquen convertir una peça del patrimoni europeu en el seu benefici 

personal. «En les dècades dels 1960 i 1970, encara que és difícil de calcular, al 

voltant del 85% dels jaciments arqueològics subaquàtics de Catalunya van 

ser espoliats», assegura Vivar, que va començar a col·laborar amb el CASC el 

2001 i es va convertir en el seu únic arqueòleg fix el 2004. 

El CASC ha catalogat 813 jaciments arqueològics,  

des de naufragis fins a a avions abatuts  

Vivar explica que quan troben un jaciment nou, la primera tasca del centre 

és identificar-lo, afegir-lo al registre, i determinar la millor manera de 

conservar-lo. Per llei internacional, qualsevol objecte de més de cent anys 

s’ha de deixar on es va trobar, llevat que es trobe en perill de ser danyat o 

espoliat a causa de la seua proximitat a una platja freqüentada o a un punt 

de busseig. 
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Cada jaciment aquàtic és un viatge que mai no va arribar a terra.  

Segons Vivar, el que fa que l’arqueologia subaquàtica siga diferent és que 

cada jaciment sota l’aigua representa un viatge que mai no va arribar a 

terra, que molt sovint va tenir un desenllaç tràgic, i va quedar suspés en el 

temps en el fons del mar. 

El magatzem del CASC és ple de files i files d’artefactes. Hi ha canons, 

monedes, barques senceres, gerres de transport de l’època romana... «Els 

jaciments subaquàtics no van ser abandonats lentament amb el pas del 

temps com la majoria dels jaciments terrestres. 

La presència humana és molt més present sota l’aigua», diu Vivar, mentre 

sosté una gerra i assenyala amb el seu dit una X traçada a la superfície. 

«Mira això», diu, «probablement va ser la gerra d’aigua d’un mariner, un 

mariner que potser mai no va arribar a port.» 

JOSEPH WILSON 

www.ca.globaltalentnews.com (adaptació) 

Penja les preguntes contestades a SeeSaw The BenaMakers



LECTURA PER PARELLES (SETMANA DEL 30 AL 3 D’ABRIL)

1. Digues si són VERTADERES o FLASES i corregeix en el quadern les 

oracions falses. 

• L’equip del CASC no té recursos per a atendre amb rapidesa els 

descobriments de tresors enfonsats. 

• Els jaciments arqueològics subaquàtics estan en constant perill 

d’espoliació per part dels arqueòlegs. 

• Els objectes arqueològics són propietat de qui els descobreix. 

• La major part dels jaciments arqueològics subaquàtics va ser protegida 

entre 1960 i 1970. 

• Els vaixells enfonsats atresoren objectes arqueològics que són patrimoni 

europeu. 

• L’equip del CASC ha catalogat més de 800 jaciments arqueològics en la 

seua trajectòria. 

• Un dels objectius principals de Gustau Vivar és coordinar-se amb els 

espoliadors de la zona investigada. 

2. Explica amb les teues paraules quines són les diferències entre els 

jaciments aquàtics i els terrestres. 

3. Contesta aquestes preguntes sobre el text. 

• A què fan referència les sigles CASC? 

• Quants arqueòlegs fixos hi treballen? 

• Com es diu la persona que fa les declaracions en el text? 

• Quin càrrec ocupa? 

• Amb quins signes es marquen les seues paraules? 

• Per què diu que «cada jaciment sota l’aigua representa un viatge que mai 

no va arribar a terra»? 
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4. El text que acabes de llegir és literari o periodístic? Dóna tres raons per a 

justificar la teua resposta. Per a contestar, fes-te preguntes com aquestes: 

és objectiu o subjectiu?; té titular, entradeta i cos?; el text vol informar o 

emocionar? 

5. Què et sembla la tasca que desenvolupa el CASC?  

Si tens temps envia-li un correu a Edu (educayuela@sommesqueuncra.org) i 

pregunta-li sobre la seua experiència bussejant i si alguna vegada a trobat 

un objecte valuós. 

6. . Dóna la teua opinió sobre el descobriment d’objectes valuosos: penses 

que són patrimoni individual o col·lectiu?
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