Barcelona 2018: l’Arturo Pérez, la Núria Rafel i l’Emili Junyent

En el decurs dels darrers anys, tres companys
entranyables de la Unitat d’Arqueologia, Prehistòria
i Història Antiga de la Universitat de Lleida s’han
jubilat: l’Arturo Pérez (2012), la Núria Rafel (2017) i
l’Emili Junyent (2016). Tots tres han destacat al llarg
de la seva carrera professional per la seva implicació
en la construcció de la pròpia Universitat de Lleida,
per les seves aportacions científiques des dels respectius camps d’investigació i, sobretot, per haver sabut
transmetre a través de la docència quelcom més que
coneixement: la passió per una professió, l’estima vers
el patrimoni historicoarqueològic i la reivindicació de
l’arqueologia com a disciplina científica.
A més a més, tots tres van ser membres promotors
i fundadors de la Revista d’Arqueologia de Ponent,
una eina de difusió que naixia l’any 1991 amb una
implicació implícita amb el territori i, a la vegada,
amb la voluntat d’esdevenir una nova palestra d’acollida i debat sobre l’actualitat científica en matèria
d’arqueologia a nivell general.
El buit que deixen en la Universitat i a la Revista
no podrà mai omplir-se adequadament i ara per ara
no sembla que la UdL, ni la política universitària
catalana o estatal es plantegin modificar l’estratègia
d’amortització sistemàtica de les vacants. Però els
que restem i el conjunt del Consell de Redacció de la
Revista, hem considerat adient dedicar-lis el número
que teniu entre les mans, entre altres motius perquè
volem fer palesa la nostra voluntat de tirar endavant.

Hem concebut la RAP 28 com un modest homenatge a les seves respectives carreres acadèmiques i
professionals, però titllar d’homenatge les semblances
i contribucions referides a la seva activitat científica
que ara llegireu comporta una certa presumpció; mereixen molt més. Es tracta més aviat de manifestar
un reconeixement sincer i a la vegada rigorós a la
tasca que han desenvolupat, transmetent al mateix
temps el nostre sentiment de gratitud i, per alguns
de nosaltres, també d’enyorança.
Els membres del Consell de Redacció que hem
coordinat les diferents aportacions: Joaquín Ruiz de
Arbulo (Arturo Pérez), Joan B. López (Emili Junyent)
i Xosé Lois Armada (Núria Rafel) volem agrair les
sol·licites contribucions de tots els investigadors/es
d’arreu del país que han fet possible aquest número
i la Revista demana disculpes a tots aquells altres
que sabem haguessin volgut participar-hi, però no
hi havia lloc per més.
Amics Arturo, Emili i Núria, llegiu-lo amb condescendència, perquè per damunt de tot està redactat
amb afecte i la bona voluntat d’enaltir el vostre treball,
deixant constància escrita del que heu representat i
representareu sempre dins la història de la Revista, de
la UdL, de la investigació i de la difusió i promoció
del patrimoni historicoarqueològic en general.
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