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IMPRESSIONS
Mai hagués imaginat que retornar a Algèria durant tot un mes fos una experiència
tan intensa i inoblidable. La meva ciutat d'acollida ha estat Tlemcen, que es troba
situada a 140km d'Orà. Aquesta ciutat no m'era desconeguda però he descobert mil
llocs i he après mil coses de la seva gent.
El motiu de la meva estada ha estat col·laborar en la realització de la Carta
Arqueològica de Tlemcen amb la Universitat d'Abou Bekr Belkaid, concretament amb
el Departament d'Arqueologia. La Carta Arqueològica és l'inventari de tots els
monuments i jaciments arqueològics d'un territori. Aquesta carta proporciona
informació en forma de fitxa sobre les característiques bàsiques de l'objecte
arqueològic, amb la seva història, cronologia, descripció, fotografies entre altres.
En motiu de l’atorgament de Tlemcen com a Capital de la Cultura Islàmica al mes
d'abril del 2011, s'està duent una profunda restauració del patrimoni arqueològic i
arquitectònic. La meva feina ha estat recopilar tota la informació possible sobre
monuments arqueològics, fer fotografies per després seleccionar-les i adjuntar-les a
la Carta, fer una descripció de l'exterior i interior del monument, concretar la seva
cronologia, citar l'estat de conservació... Així doncs, vam crear una fitxa tècnica amb
totes aquestes dades per tenir ben documentat el monument arqueològic.
També vaig realitzar treball de camp que va consistir en fer les fotografies,
documentar els aspectes més rellevants i agafar el punt de GPS. Un cop acabat el
treball de camp, el següent pas era organitzar tota la informació i emplenar la fitxa
tècnica juntament amb la documentació que trobàrem en llibres, articles i altres
estudis.
Ha estat una experiència increïble, ja no només en el camp professional sinó també
en el camp personal, tot gràcies en especial a l'Esther, que ha participat en la beca
de matemàtiques, també a Tlemcen, amb qui he compartit aquesta aventura i amb
tota la gent que he conegut durant la meva estada a Tlemcen. Gràcies a ells,
l'estada ha estat increïble perquè, personalment, he après molt sobre aspectes de la
vida quotidiana, sobre la seva religió, les seves ideologies... hi ha hagut un
intercanvi cultural. Així doncs, s’ha assolit una interacció cultural i social amb la gent
de Tlemcen, que ens han acollit a les seves vides i esperem poder tornar en un futur
pròxim.
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